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عززت الوكالة القضائية 
للمملكة في السنوات األخيرة 
مكانتها كفاعل أساسي في 

الدفاع عن أشخاص  مجال
القانون العام. وقد واصلت 

تنزيل  2019خالل سنة 
المشاريع المفصلة في برنامجها 

-2017للمرحلة االستراتيجي 
والمتعلقة باستراتيجيتها في الدفاع والوقاية من المنازعات. ولتحقيق األهداف التي  2021

سطرتها لهذه المرحلة، أرست المؤسسة، انسجاما مع توجيهات وزارة االقتصاد والمالية 
صالح اإلدارة المبني على النتائج  ، منهجية حديثة أساسها الحكامة الجيدة، والتدبيروا 
 اكمته من تجارب في تدبير منازعات الدولة والوقاية منها. واستثمار ما ر 

تجلياته  أبرزوقد عرف نشاط المؤسسة خالل السنوات األخيرة تطورا ملحوظا من 
الدفاع عن الدولة وحماية المال العام والتي فيما يخص  تحقيقها النتائج اإليجابية التي تم

سنتي  ما بينعن الفترة الممتدة لدولة خزينة ال درهم ماليير 10,5سفرت عن توفير مبلغ أ
  نفس الفترة. الدولة خاللمن صوائر  ماليين درهم 9,3قدره ما  واسترجاع 2019و 2015

تهم الدفاع  2019وقد سارت المؤسسة على هذا المنوال وحققت إنجازات قيمة بالنسبة لسنة 
 شخاص القانون العام. أعن 

ايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة قد نشير إلى أن عدد القض، وفي هذا اإلطار
مقارنة  %16+بزيادة قدرها  ةيقض 320 20حافظ على وتيرته التصاعدية حيث وصل إلى 

، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل ترجع أساسا للدينامية االقتصادية واالجتماعية 2018مع سنة 
شخاص القانون العام التي تعرفها بالدنا خالل السنوات األخيرة ولتطور مجاالت تدخل أ

 ولتوسع مجال الحقوق والحريات. 
المالي لألحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة قد استقر األثر كما أن مؤشر 

، حيث تمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركائها من الحفاظ على مستوى %39في نسبة 
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المبالغ المطالب بها من طرف النجاعة المعهود في الدفاع عن المال العام وذلك بخفض 
خزينة ل ر درهمييمال 3، وبالتالي توفير حوالي ماليير درهم 7,8المدعين، والتي ناهزت 

 .الدولة
من استصدار  2019وفي نفس السياق، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 

 من األموال المختلسة. مليون درهم 24,4أحكام قضائية قضت باسترجاع 
عرفت ارتفاعا مهما في عدد المنازعات التجارية ومنازعات  2019سنة  كما أن

وذلك ناتج النفتاح  التحكيم التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها العمومية طرفا فيها،
رأسمال المكانة التي أصبح يحتلها في جلب نظرا للالمغرب على محيطه االستثماري و 

من بين وهذه العوامل بمجموعها جعلته تصادي. السياسي واالق وأيضا الستقرارهاألجنبي، 
حيث وصل عدد القضايا التي تم تكليف  ،الدول األكثر عرضة للتحكيم الدولي في افريقيا

 2,3الوكالة القضائية للمملكة بتتبعها أمام مراكز التحكيم، ستة قضايا برهان مالي يناهز 
 .ة الدولةيزانيم، وهو ما قد ينعكس بشكل كبير على مليار دوالر أمريكي

فت المؤسسة ثوللرفع من مردوديتها ونجاعة تدخالتها في الدفاع عن المال العام، ك
. حيث عرفت هذه 2019من أنشطتها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية خالل سنة 

شارك  ،دوليةالسنة تنظيم ندوة حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين بشراكة مع مؤسسة 
ن، ومدراء ورؤساء و ن وخبراء دوليو رؤساء بعض المؤسسات الدستورية الوطنية، وبرلماني فيها

صدار عدد جديد إوأطر عليا باإلدارات العمومية. كما تم ن و جامعيبعض المحاكم وأساتذة 
من مجلة الوكالة القضائية للمملكة خصص لموضوع منازعات الصفقات العمومية لما لها 

نية الدولة. باإلضافة إلى تأطير دورات تكوينية لفائدة مجموعة من من أثر كبير على ميزا
دارة الترابية بوزارة الداخلية في مجال التعمير، وتعزيز خدماتها في االستشارة أطر اإل

مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين وذلك  بشأنبداء الرأي ا  والمواكبة القانونية لإلدارات و 
شكاالت أو إوضع أو تطبيق النصوص القانونية من شأنه خلق وعيا منها بكون أي خلل في 

 إلى ارتفاع عدد المنازعات القضائية.قد تفضي ثغرات قانونية 
وفي مجال التحديث، سهرت الوكالة القضائية للمملكة على توسيع نطاق استغالل  

ي عبر الداخلي عبر إطالق خدمات جديدة أو الخارجالمستويين منظومتها المعلوماتية على 
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توسيع نطاق الشركاء المستفيدين من منصة التبادل اإللكتروني للوثائق والمعطيات التي تم 
عبرها نزع الطابع المادي عن مسطرة تبادل الوثائق والمعطيات مع المحاكم واإلدارات 

العمومية وشركات التأمين ومكاتب المحاماة. كما استفاد موظفو الوكالة  والمؤسسات
شخص/ يوم/ تكوين في إطار تنزيل مخطط التكوين  621مجموعه مما لكة القضائية للمم

 والتكوين المستمر بشراكة مع معهد المالية.
وفي األخير ال يسعني إال أن أتقدم بعبارات الشكر والتقدير لكافة موظفات وموظفي  

خالصهم في أداء مهامهم والدفاع ع ح الدولة مصال نالوكالة القضائية للمملكة على تفانيهم وا 
 وخدمة الصالح العام.  

 الوكيل القضائي للمملكة
 محمد قرصي .ذ   
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I. طار القانوني للوكالة القضائية للمملكةإلا 
تابعة لوزارة االقتصاد والمالية، تناط بها  مديرية مركزية الوكالة القضائية للمملكةتعد 

بموجب الظهير الشريف مهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء. أحدثت هذه المؤسسة 
، الذي تم تعديله بموجب الظهيرين 1928يناير  7الموافق  1346رجب  14بتاريخ الصادر 

 14و 1935دجنبر  18موافق  1354رمضان  21الشريفين الصادرين على التوالي بتاريخ 
، وقد أعيد تنظيم وظيفة هذه المؤسسة بمقتضى 1938مارس  16الموافق  1357محرم 
بتاريخ  2109عدد  )ج. ر. 1953 مارس 2 الموافق 1372جمادى الثانية عام  15ظهير 

 ( المعمول به حاليا.1143، ص. 1953مارس  27
 في مادته األولى على إمكانية تكليف الوكيل القضائي 1953مارس  2 ظهير وينص

كما  .لدفاع عنها أمام القضاءبا مكاتبها أو مؤسساتها العموميةمن طرف الدولة أو  للمملكة
في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أوجبت نفس المادة إدخاله 

 الدعاوى التي تتعلقومكاتبها ومؤسساتها العمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء 
من خالل المادة  المغربي بالضرائب وريع أمالك الدولة. وهي المقتضيات التي أكدها المشرع

 من قانون المسطرة المدنية. 514
ظهير المذكور للوكيل القضائي للمملكة بمقتضى المادة الرابعة منه كما يسمح ال

ويعهد إليه كذلك  .بالتصالح في بعض القضايا، بعد الحصول على موافقة لجنة المنازعات
طبقا  ي مواجهة الغير المسؤول عن الضررمهمة استرجاع المبالغ التي صرفتها الدولة ف

 .مدنية والعسكريةمن قانوني المعاشات ال 32و 28للمادتين 
من قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل  3وتوجب المادة 

المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين واألعوان ومأموري السلطة أو 
القوة العمومية، لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا لتفادي مسؤولية الشخص 

نوي العام ومطالبته بالتعويض عن األضرار الناجمة عن األفعال موضوع المتابعة، المع
 .حماية للمال العام
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الموظف الذي تعرض للتهديد أو  بتأمين الدفاع عنويقوم الوكيل القضائي للمملكة 
بتاريخ  1-58-008من الظهير الشريف رقم  19االعتداء أثناء مزاولته لمهامه، طبقا للمادة 

 بشأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية. 1958اير فبر  24
  أهم النصوص القانونية المؤطرة لعمل الوكالة القضائية للمملكة:نعرض وفيما يلي 

 

التقاعد  يحدث بموجبه نظام لمعاشات 1971دجنبر  30بتاريخ  011-71من قانون رقم  28الفصل 

 المدنية

 27بتاريخ  2109ج. ر. عدد  (1953مارس  2الموافق  1372جمادى الثانية عام  15ظهير 

 (1143، ص 1953مارس 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01من القانون رقم  3الفصل 

( المتعلق بتنظيم 2008أكتوبر 23الصادر بتاريخ ) 995-07-2من المرسوم رقم  16المادة 

 واختصاصات وزارة االقتصاد والمالية

يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد  1971دجنبر    30 013.71من قانون رقم  32الفصل 

 العسكرية

بالمصادقة  1974شتنبر  28بتاريخ  1.74.447من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  514الفصل 

 المسطرة المدنية نص قانونعلى 
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والدفاع الحفاظ  ىلفي ثالثة مجاالت استراتيجية تهدف جميعها ا   المؤسسةتتدخل و 
 : يليبما  األمرالمال العام، ويتعلق  عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ،في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام للمملكة القضائية الوكالة تدخل يشمل

 : تاليةال بالدعاوى  الخصوص على األمر ويتعلق العمومية، اإلدارة نشاط مجاالت جميع
 

 
 
 

الدفاع عن 
الدولة أمام 

 القضاء

الحل الودي 
 للمنازعات

 الوقاية من المخاطر القانونية
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II. الهيكل التنظيمي للوكالة القضائية للمملكة 

 

 

 



1 الفصل  تقديم الوكالة القضائية للمملكة

 

 14  

 

III. الموارد البشرية للوكالة القضائية للمملكة 
ضحى من أ ذاإلصالحات اإلدارية، إ سلسلة في رئيسية حلقة البشرية الموارد تمثل

 وتجويد األداء باعتبارها حجر أساس في تحسين استثمارهاوحسن  هامهارات تطويرالالزم 
منذ عدة سنوات تعزيز القضائية للمملكة  الوكالة تواصلالصدد،  هذا . وفيلإلدارة العام

من أجل مواكبة المهام البشري  روتحفيز العنص ينتثمو  مواردها البشرية عن طريق التوظيف
سد الخصاص الناتج المبلغة و لقضايا رتبة عن ارتفاع حجم اتالحاجيات الم المنوطة بها وكذا

 .التقاعدى لعن اإلحالة ع

 الموارد البشرية تطور .1
 موظفا. 174بلغ العدد االجمالي لموظفي المؤسسة  2019مع متم سنة 

 
 2019و 2015وظفي الوكالة القضائية للمملكة خالل الفترة الممتدة بين تطور عدد م : 1مبيان 

 

 

 

 

 

167 167 

173 

172 

174 
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 توزيع الموارد البشرية  .2
 السن تصنيف موظفي الوكالة القضائية للمملكة حسب النوع وحسب . أ

في إطار تعزيز مبادئ سياسة مقاربة النوع داخل وزارة االقتصاد والمالية، عرفت سنة 
أسفله  02 المبيان يظهر ثخل الوكالة القضائية للمملكة حيتمثيلية وازنة للنساء دا 2019

 من مجموع الموظفين.  50%أن العنصر النسوي يشكل نسبة 
سنة  40ويبين هرم األعمار أن نسبة الموظفين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 

من مجموع الموظفين في حين تمثل فئة الموظفين الذين تتجاوز  %39يشكلون نسبة 
من مجموع موظفي الوكالة القضائية  %56سنة نسبة  60وتقل عن  سنة 40أعمارهم 
 .للمملكة

 

 

 السن وحسب النوع حسب للمملكة القضائية الوكالة موظفي تصنيف : 2مبيان  

 

50% 50% 

9% 

30% 

28% 

28% 

5 % 

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

 سنة 30أقل من 

 سنة 39و  31بين 

 سنة 49و  40بين 

 سنة 59و  50بين  

 سنة 60أكثر من 

 الرجال النساء
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  ونسبة التأطيرحسب الدرجة  الموظفين توزيع . ب

 

 التأطير وحسب نسبة حسب الدرجة ونسبة التأطير الموظفين توزيع : 3مبيان 

 أن  2019بين تصنيف موظفي الوكالة القضائية للمملكة حسب الدرجة خالل سنة ي
، 1%4من مجموع الموظفين ويمثل التقنيون نسبة  %72المتصرفين يشكلون نسبة 

. في حين، يمثل 10يليهم المحررون والمساعدون التقنيون واإلداريون بنسبة %
 ؛من إجمالي الموظفين 4المهندسون نسبة %

 المسؤولين يمثلون  أن 2019الموظفين حسب نسبة التأطير في متم سنة  يظهر توزيع
بينما تمثل األطر المتوسطة  %67من مجموع الموظفين. وتبلغ نسبة األطر  10%
 ؛10واألعوان نسبة % %13 نسبة

  يوضح توزيع الموظفين حسب نوع الوظيفة المزاولة أن نسبة الموظفين المكلفين
نسبة الموظفين  توصل ،. في حين2019خالل سنة  %63المنازعات بلغت تدبير ب

 خالل نفس السنة. %28المكلفين بمهام الدعم إلى 
وفي إطار استراتيجيتها للوقاية من المنازعات القضائية والمخاطر القانونية وتعزيز 
االحترافية الجماعية ورسملة واستثمار التجربة التي راكمتها المؤسسة، عمدت هذه األخيرة 
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ق وحدات متخصصة تسهر على تجميع وتصنيف االجتهاد القضائي، واستخراج إلى خل
وتحليل المعطيات اإلحصائية وتشرف على كافة إصدارات المؤسسة، ويمثل الموظفون 

 .من مجموع موظفي المؤسسة %9المكلفون بهذا الجانب نسبة 

 حركية الموظفين  .3
 الدرجة من جدد ومتصرفات متصرفين تسعة بالمؤسسة التحق 2019 سنة خالل

 والمالية. االقتصاد وزارة نظمهات التي المباريات طريق عن همتوظيف تم الثانية
 مسطرة طريق عن اثنان منهم أطر، ستة السنة هذه خالل المؤسسة غادر بينما
طار و  ورئاسة الحكومة ا باألمانة العامة للحكومةحيث التحق االستيداع  إطار في واحدا 
 والمالية إضافة إلى التحاق موظف بسلك المحاماة. االقتصاد ةر از و  داخل االنتقاالت
 التقاعد. على العمل في بالتفاني لهما يشهد ناموظفت تأحيل فيما 

 والتكوين المستمر التكوين .4
سياستها التكوينية الرامية الى  2019واصلت الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 

 ج تدريجي طموح يناسب جميع موظفيها يهدف إلى:تعزيز المهنية وتثمين المعرفة عبر برنام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كفاءات موظفيها عبر  وصقل تنمية 

اكتساب المهارات و المعارف الضرورية 

 لممارسة مهامهم بالمؤسسة

تمكين األطر من مواكبة العمل القضائي 

 وتطوير أدائهم

 االدماج الفعال للموظفين الجدد
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 :2019سنة الرئيسية المتعلقة ب كوينفيما يلي مؤشرات التو 
 621 شخص / يوم/ تكوين،  
  من مجموع الموظفين 56 موظف أي ما يمثل % 97استفاد من الدورات التكوينية،  
 58 دورة تكوينية. 

IV. العمل االجتماعي 
 الين على التقاعدتكريم الموظفين المح .1

كما جرت العادة بالوكالة القضائية للمملكة، احتفى السيد الوكيل القضائي للمملكة 
د برسم قاعالمحالتين على الت رشيدة بوشقوفةو رحمونة المنصوري  بالسيدتينوأطر المؤسسة 

 .2019سنة 

 
تين على تقدم السيد الوكيل القضائي للمملكة بعبارات الشكر واالمتنان للموظفوقد 

. كما تناوب مجموعة من الموظفين على المهنيةمسيرتهما طيلة  لتاهذي بذالبالء الحسن ال
رحمونة كير بالخصال الحميدة التي كانت تتمتع بها كل من السيدة ذالكلمة للت ذأخ

 .ودوام العافية موفور الصحةمتمنين لهما  رشيدة بوشقوفةسيدة وال المنصوري 

 اليوم العالمي للمرأة تكريم الموظفات بمناسبة .2
حفال تكريميا لفائدة موظفات  2019مارس  08نظمت الوكالة القضائية للمملكة يوم 

ه ذكلمة به ى السيد الوكيل القضائي للمملكةالمؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث ألق
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لجليلة خالصهن في العمل وبالخدمات اا  المناسبة أشاد فيها بموظفات المؤسسة وبتفانيهن و 
 . وخدمة الصالح العام بالمؤسسةالتي يقدمنها في سبيل الرقي 

 

 .الوكالة القضائية للمملكة موظفاته المناسبة على شرف ذوقد أقيم حفل شاي به

 

 



 

 

 

 

 

 2الفصل 

 2019أهم األحداث التي عرفتها سنة 
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I. مقر جديد للوكالة القضائية للمملكة 
ي قرر تخصيص بناية جديدة للوكالة ذصاد والمالية الا لتعليمات السيد وزير االقتذتنفي

ي تلعبانه داخل الوزارة ذالقضائية للمملكة والمفتشية العامة للمالية بحكم الدور المهم ال
وسهرهما على حماية المال العام كل حسب اختصاصاته، حظيت الوكالة القضائية للمملكة 

ي أشرفت على تشييده مديرية الشؤون ذالداري أكدال بالرباط، و بمقر جديد كائن بالحي اإل
 .ما يزيد عن سنتيناستغرقت أشغال بنائه و دارية والعامة اإل

 
بأحدث التجهيزات التي تستجيب  التي جهزتجدير بالذكر أن البناية الجديدة و 

للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بجودة البناء والسالمة والنجاعة الطاقية، تتوفر على كافة 
 .مرافق الضرورية لضمان السير العادي للعمل داخل الوكالة القضائية للمملكةال

وستساهم هذه البناية في تحسين ظروف عمل للموظفين ولم شمل كافة المصالح 
التابعة للوكالة القضائية للمملكة وتبسيط المساطر وتحقيق التقارب بين كافة مكوناتها بغية 

  ية.ولشركائها من القطاعات الوزار طنين تحسين الخدمات التي تؤديها للموا
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ي مقر الوكالة القضائية للمملكة بزيارة خاصة من طرف السيد الكاتب العام ظوقد ح

، تم والسيد الوكيل القضائي للمملكة يد مدير الشؤون اإلدارية والعامةللوزارة مرفوقا بالس
ماع مع المسؤولين بهذه ب على مرافق البناية الجديدة وعقد اجتثخاللها االطالع عن ك

 .المؤسسة
ولقد ثمن المسؤولون والموظفون هذا التحول الكبير الذي عرفته المؤسسة خالل 
السنوات األخيرة والذي توج بحصولها على مقر جديد ومستقل سيمكن من تحسين ظروف 

ر على ليتحقق بذلك أحد أهم المشاريع االستراتيجية للوكالة القضائية للمملكة بالتوف ،العمل
مقر خاص بها كخطوة أساسية في مسار التحديث الذي باشرته تبعا لتوجيهات السيد وزير 

 .االقتصاد والمالية

II.  الدفع بعدم دستورية القوانين"حول موضوع تنظيم ندوة دولية" 
 ندوة دوليةبتنظيم  مع شركاء وطنيين ودوليين تنسيققامت الوكالة القضائية للمملكة ب

 ".القوانينالدفع بعدم دستورية  "موضوع حول  2019 يونيو 13 بتاريخ
ا الفصل ذطار مساهمة المؤسسة في تنزيل مضامين هإه الندوة في ذويأتي تنظيم ه

ي أعدته ذال 15/86غناء النقاش حول مشروع القانون التنظيمي عدد ا  من الدستور و 
 الحكومة.
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 على اعتبار أن هذا الدفع موضوع من أهم المواضيع وأكثرها راهنيةا الذويعتبر ه
، مؤسسا منه 133 من خالل أحكام الفصل 2011لسنة  يشكل آلية أقرها الدستور المغربي

 بذلك وألول مرة في المنظومة الدستورية المغربية للرقابة البعدية على دستورية القوانين،
 من 132الفصل من  والثالثة المقررة بموجب الفقرتين الثانية لتنضاف إلى الرقابة السابقة

 .الدستور
لقد تقدم السيد الوكيل و 

القضائي للمملكة بمداخلة 
الدفع بعدم  أوضح فيها بأن
الوسيلة  يعد دستورية القوانين

القانونية التي يثير بواسطتها 
أحد أطراف الدعوى، أثناء 
النظر فيها، عدم دستورية 
 قانون يعتبر تطبيقه في النازلة

 .ت التي يضمنها الدستوراأو الحري مسا بحق من الحقوق 
أن هذه اآللية الجديدة للرقابة البعدية على القوانين، تعد ضمانة هامة لحماية  ،مضيفا

وتساهم في تيسير ولوج  انتهاك أو حرمان،الحقوق والحريات، مما قد يشوبها من خرق أو 
أن هذه كما  .المتقاضين إلى القضاء الدستوري وتكريس سمو الدستور على كافة القوانين

مما قد يشوبها من عيب  وتطهير المنظومة القانونية تمكن من المساهمة في تنقيح اآللية،
وترسيخ  وتحقيق الضمانات األساسية للمحاكمة العادلة نها تعزيز المواطنةأدستوري، ومن ش
 .واألمن القانوني الحكامة القانونية

يل مقتضيات دستور في إطار تنز أنه ب وأضاف السيد الوكيل القضائي للمملكة
المتعلق بالمحكمة 066/13 القانون التنظيمي عدد من 28للمادة وكذا تطبيقا  ،2011

جراءات  شروط المتعلق بتحديد 15/86جاء مشروع القانون التنظيمي عدد  الدستورية، وا 
حظي بنقاش جاد ورصين بين مختلف القوى الحية قد و . الدفع بعدم دستورية القوانين

الدستورية للنظر في مدى  فإنه أحيل على المحكمة عتباره قانونا تنظيميا،بالمغرب، وبا
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 ،06/03/2018بتاريخ  18/70القرار عدد  األخيرةأصدرت هذه  وقد .مطابقته للدستور
القانون التنظيمي للدستور، مع استثناء  الذي صرحت من خالله بمطابقة مقتضيات مشروع

 ة.وريبعض المقتضيات التي اعتبرتها غير دست
تنزيال لقرار المحكمة لى أنه إشارة ختم السيد الوكيل القضائي للمملكة مداخلته باإلو 

روعي فيها  ،15.86فقد تم وضع صيغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي رقم  الدستورية،
ترتيب اآلثار القانونية الواجبة وفق ما ارتأى نظر المحكمة الدستورية من خالل قرارها السابق 

في صيغته الجديدة على أنظار المجلس الوزاري المنعقد  وتم عرض مشروع القانون  .كرالذ
 .، بعد عرضه على مجلس الحكومة2019يونيو 4 بتاريخ 

 

 
عربية خبراء من عدة بلدان أوربية و ي استدعي له ذا اليوم الدراسي الذوجاء تنظيم ه

التي  المهمة المواضيع الل، من خمن تجاربهم في مجال الدفع بعدم الدستورية الستفادةل
 والتي ،أشغال هاته الندوة من طرف خبراء وممارسين في القضاء الدستوري  أثناء أثيرت

خصوصا فيما  للقانون التنظيمي في صيغته الجديدة، األمثل تنعكس إيجابا على اإلعدادس
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اكم فيه من طرف المح ومسطرة البت وكيفية تقديم الدفع بعدم الدستورية، يتعلق بشروط
 .المترتبة عن األحكام الصادرة بعدم الدستورية واآلثار

كبار باإلدارة العمومية وكذا ن و ومسؤول ن و خبراء دولي أيضا وقد شارك في هذه الندوة
 ،ئيةلقضاللسلطة االمجلس األعلى المؤسسات الدستورية المعنية بالموضوع من قبيل 

ومنظمات  ،والبرلمان بغرفتيه ،عامة للحكومةاألمانة الو  ،ووزارة العدل ،المحكمة الدستوريةو 
 .الدستوري  انون لقلالجمعية المغربية المجتمع المدني ممثلة في 

III. تحت شعار لجباياتحول ا المشاركة في المناظرة الوطنية الثالثة 
 " االنصاف الضريبي"

 المناظرة الوطنية الثالثة 2019ماي  04و 03يومي  نظمت وزارة االقتصاد والمالية
حدثا ه المناسبة ذه تشكل. و "العدالة الجبائية" بالصخيرات تحت شعار  ر المؤتمراتبقص

بارزا لتحديد معالم نظام ضريبي عالي األداء، تنافسي، عادل وشفاف، يستند على وعاء 
 .ضريبي أوسع ونسب أقل كلفة

المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك  وترأس حفل افتتاح المناظرة
الوزير السيد وزير االقتصاد والمالية، و السيد رئيس الحكومة، و  السيد مد السادس، كل منمح

رئيس السيد رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب، و السيد المنتدب لدى وزير الداخلية، و 
ثلة من الفاعلين  المناظرة شارك في أشغالكما  .المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

خريطة طريق لمالءمة النظام الجبائي المغربي مع بهدف وضع اليين الدوليين، والخبراء الم
 .المعايير والقواعد المعمول بها دوليا

األولى  : مداخلتينبوقد ساهم السيد الوكيل القضائي للمملكة في جلسات المناظرة 
 ."الحكامة الجبائية"  حولوالثانية  "العدالة الجبائية ومكوناتها مفهوم" حول 
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مشاركته في أشغال الجلسة المتعلقة بمفهوم العدالة الجبائية ومكوناتها، أوضح  خاللو 
الذي هو  ،بأن مفهوم العدالة الجبائية يتجسد في الدستور الوكيل القضائي للمملكةالسيد 
الذي ينص على مبدأين أساسين في العدالة  39من خالل الفصل  ،لبالدفي اقانون  ىأسم

فالعدالة الضريبية أساسها مبدأ  لمساواة ومبدأ القدرة على الدفع.مبدأ ا : ماالجبائية وه
 ة من الملزمين ذوي النيات الحسنةشريح اإلخالل بمبدأ المساواة مؤداه أنالمساواة، ألن 

لتؤدي الضريبة التكميلية، وتراجع  ي الضريبة األصليةدوتؤ  ضريبةتصرح بالدخل الخاضع لل
 وبالتالي ال ،الضريبي ال تصرح بالدخل ذات النية السيئة في حين أن الشريحة األخرى 
الخدمات االجتماعية عن  كميلية، في الوقت الذي تستفيد منتتحمل أية ضريبة  أصلية أو ت

 طريق صندوق المقاصة.
بأن اإلخالل بمبدأ المساواة يقوض العدالة السيد الوكيل القضائي للمملكة وأضاف 

 سة الشريفة.الضريبية ويقوض كذلك المناف
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برز أوبخصوص المبدأ الثاني في خدمة العدالة الضريبية الذي هو القدرة على الدفع، 
يؤدي الضريبة الوكيل القضائي للمملكة بأن معنى هذا المبدأ هو أن الملزم يجب أن ال السيد 

، كما أن المقاولة يجب أن ال تؤدي الضريبة على على حساب معيشته وتحمالته العائلية
 وسائل اإلنتاج. حساب

هذه الوكيل القضائي للمملكة بأن السيد مكونات العدالة الجبائية، أكد  وفي حديثه عن
أن بمبرزا  ،الملزمو  القضاءو اإلدارة الضريبية، و ، يتقاسمها كل من التشريع الضريبياألخيرة 

وكيل الالسيد ، تساءل ا الصددذوفي ه في تحقيق العدالة الجبائية. ساهمون هؤالء كلهم ي
موضحا أن معنى  ،بشكل عام أمن قانوني في التشريع الضريبيعن وجود  القضائي للمملكة

األمن القانوني هو أن يعرف كل مواطن ما له وما عليه من حقوق وواجبات في ظل 
وبتطبيق ذلك على القانون  غموض. ال يشوبها أي إبهام أوو  نصوص واضحة، سهلة الفهم

يشوبه في حاالت معينة الغموض ويتغير من حين آلخر،  يرا األخذالحظ بأن هالضريبي 
لة ثأم الوكيل القضائي للمملكةالسيد  وأعطى .األمن القانونيتحقيق  شكاليةإمما يطرح 

حسوبة يتحدث المشرع الضريبي عن الدخول المتكررة الم فمثال حين ا المجال،ذفي همتعددة 
؟ وما هو التكرار في يعني بذلك تكرار ؟ أييقصد، فأي دخول على النشاط الخاضع للضريبة

بين سير والتأويل بين رجال اإلدارة و الزمن؟ موضحا أن هذا اإلجمال يطرح اختالفا في التف
الرئيسي، ما معنى السكن الرئيسي؟  عن السكنالعمل القضائي. كما أبرز أنه حينما نتحدث 

وضح بأن العمل لي ؟اءسي الشخص الذي يتزوج بأربع نسوهل يدخل في عداد السكن الرئي
 القضائي لمحكمة االجتهادالقضائي اختلف في هذه المسألة، لكن في نهاية األمر استقر 

 الزوجات. فيه تعددالنقض على أن السكن الرئيسي يدخل 
المجال الضريبي  الوكيل القضائي للمملكة بأن األمن القانوني  في السيد وقد اعتبر 

أمام  المنازعات المعروضةيقلص من ي اإلدارة وأن من شأنه أن يعزز ثقة المواطن ف
 األمن القانوني. تحقيقالقضاء، لذلك فمن المرتقب أن يتوخى القانون اإلطار 

د السي في تحقيق العدالة الجبائية، أبرز بالنسبة لألمن القضائي الذي هو شريكو 
خلق القاعدة القانونية إداريا ألنه ي قضاءيسمى  يجب على القانون اإلداري، الذيبأنه  المدير
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المال العام ألن  حمايةبين ازي بين الضمانات المخولة للملزم و ، أن يو التشريع في ساهموي
 هاته الموازنة متطلبة في العدالة الضريبية.

الذي هو اإلدارة الضريبية، أشار  يةفيما يخص الشريك اآلخر في العدالة الجبائ أما
بين الملزم واإلدارة، ذلك أن هذه األخيرة  قةثوجود مشكل  إلىالوكيل القضائي للمملكة السيد 

من الضريبة، والملزم يعتبر اإلدارة الضريبية تغالي في تحديد الضريبة  اتعتبر الملزم متهرب
في التضريب، لهذا يجب أن تكون هناك مصالحة  سلطتها التقديريةوتنحرف في استعمال 

ة ليست مقتصرة على إدارة الضرائب بل يشترك بين المواطن وبين اإلدارة. وهاته المصالح
ة ملقاة على عاتق المجتمع ن تعزيز المواطنة في شخصية الملزم مسؤوليفيها الجميع أل

 .المؤسسات وعلى عاتق كل المدني وعلى عاتق األحزاب السياسية
الوكيل القضائي للمملكة هو تعزيز ثقة المواطن في اإلدارة  يؤكد السيدفالمطلوب، 

يج اد مصالحة بينه وبين هذه األخيرة، ألنه يجب أن نصل في النهاية إلى خالصة مفادها وا 
 أن المواطن عوض أن يفتخر بالتهرب من أداء الضريبة يجب أن يفتخر بأدائها.

 ا السيدالذي هو أيضا شريك في تحقيق العدالة الجبائية، دع يتعلق بالمواطنوفيما 
من اإلدارة،  ئوالتي تبتد الجميعثقافة المواطنة لدى الوكيل القضائي للمملكة إلى تكريس 
، وأن تعمل وواجباتهبحقوقه أن تعرف الملزم و ، االستقبالألنه مطلوب منها أن تحسن وسائل 

 ه الحقوق والواجبات.ذوضمانها وأن تعد الدالئل الالزمة للتعريف به على صيانتها
الوكيل القضائي للمملكة يد السوفي مداخلته حول موضوع الحكامة الجبائية، تطرق 

جيدة في تدبير اللحكامة مبادئ اأن ترسخ  التي من شأنها االقتراحاتوعة من إلى مجم
مرحلتين: مرحلة الطعن  هذا النوع من المنازعات يمر عبر المنازعات الضريبية، موضحا أن
 اإلداري ومرحلة الطعن القضائي.

كاية يوجهها الملزم إلى إدارة الضرائب بش ص مرحلة الطعن اإلداري التي تبدأفيما يخف
الوكيل القضائي للمملكة بأن المشرع السيد للمطالبة بإلغاء ضريبة أو التخفيض منها، أبرز 

الضريبي في الوقت الذي يلزم المعني باألمر بتقديم شكاية وتوضيح البيانات وتقديم اإلثباتات 
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، ال يلزم اإلدارة ال بالجواب وال اهوأن تكون هذه الشكاية داخل أجل محدد وهو أجل سقوط
 جزاء.لم يرتب عن ذلك أي بالتعليل و 

وكيل الالسيد وفي إطار الموازنة بين حقوق الملزم واإلدارة، أشار  ،ولهذا السبب
: إما أن تكون هذه الشكاية بالفعل إلزامية وفي إطار تحقيق القضائي للمملكة إلى خيارين

يحمل على هو ، فنه إذا لجأت اإلدارة إلى التعليلبالتعليل، أللزم اإلدارة بالجواب و تالتوازن، 
يعالج هذا  يقترح أنوالوقاية من هذه المنازعة، لذلك  وقد يكون وسيلة للحد واالقتناعاإلقناع 

 القانون اإلطار.في األمر في المستقبل 
 وفي حالة الفرض التلقائي للضريبة، أوضح أنه في حالة عدم تقديم اإلقرار، توجه
رسالة أولى وثانية إلى المعني باألمر لتقديم إقراره وتفرض الضريبة في حقه استنادا إلى 

أن مفتش الضريبة غير ملزم بإثبات هاته المتدخل وفي هذا الصدد، أوضح  تقديرات اإلدارة.
يلزم  لذلك اقترح أنه التقديرات، ذفي هاإلدارة التقديرات وبيان المصادر التي استندت عليها 

ك من شأنه أن يحد من المنازعات واللجوء ذلالتقديرات ومصدرها، ألن  اإلدارة بإثبات رجل
 إلى القضاء.

عما الوكيل القضائي للمملكة للغش الضريبي متسائال السيد من جهة أخرى، تطرق 
  ؟الجبائيةمن آليات الحكامة الجيدة في تحقيق العدالة  تجريم الغش الضريبي ا كانإذ

على الضريبة ته حول هذا الموضوع في مداخل كيل القضائي للمملكةالو السيد  وركز
الضريبة يكون المعني باألمر  ذهمن المنبع، مبرزا أن ه واالقتطاع على القيمة المضافة

، مشيرا إلى أن األمر هنا ال يختلف عن يجب أن يسلمها إلى إدارة الضرائبمؤتمنا عليها و 
 .الجريمة توجد في القانون الجنائي ذهية والمعنوية لهفالعناصر الماد .جريمة خيانة األمانة
ن هناك أيلجأ المشرع إلى تجريم هذا الفعل في مرحلة أولية، موضحا  لذلك اقترح بداية أن

  إلى القانون الجنائي. مقترح اللجوءفيما يخص الفقه الجنائي  في اآلراء على مستوى  اتباين
ئي للمملكة أن الذي يخون أمانة شخص الوكيل القضاأكد السيد ، نفس السياقوفي 

الغش  الحال أنو ، حبسا نافذا أكثر من سنتينقد تصل إلى ويعاقب بعقوبة تأديبية  واحد
 بكامله. الشعب خيانة ألفرادعتبر بمثابة ي الضريبي
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إلى ن نعمد في المرحلة الثانية أأنه يجب المتدخل وعالقة بموضوع التجريم، أضاف 
قت الراهن، ألنه في الوقت وتجريم الغش الضريبي ولكن ليس في الو الغش الضريبي  مكافحة
نعمل على يجب أن نهيئ األرضية ونتصالح مع المواطن، ونرسخ األمن القانوني، و  الراهن

هو سبب  واالحتكاك، ألن الرقمنة تمنع احتكاك المواطن باإلدارة، خلق إدارة شفافة مرقمنة
 الرشوة واستغالل النفوذ.

IV. ومكتب المالية معهد مع بشراكة المنظمة تكوينيةال الدورات 
نعاش المهني التكوين  الشغل وا 

 المهني التكوين ومكتب المالية معهد مع بشراكة نظمت الوكالة القضائية للمملكة
نعاش  والقانون  العمومية بالمحاسبة مرتبطة مواضيع شملت تكوينية دورات ،الشغل وا 

 والمنازعات العقاري  والقانون  والخاص العام اعينالقط بين والشراكة للمالية التنظيمي
 .القضائية
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 مكتب  يومسؤول طرأ عدد مهم من منها داستفا التي التكوينية البرامج هذه وتندرج
نعاش الشغل المهني التكوين  محيطها على للمملكة ةالوكالة القضائي انفتاح إطار في وا 

وتوحيد الجهود لتدبير أمثل  العمومية اتوالمؤسس الوزارية القطاعات وتعزيز شراكاتها مع
 لمنازعات الدولة.

 
-2017 االستراتيجي العمل لمخطط األساسية األهداف أحدالدورات  هذهكما تشكل 

تحسيس ومواكبة شركائها في  إلى من خالله سعىت يتال للمملكة ةللوكالة القضائي 2021
ة وتقليص األثر المالي لها على ميزانية المخاطر القانونيالوقاية من و  الحد من المنازعات أفق

 .الدولة
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 القضائية، المنازعاتيع لها صلة بضامو  في التكوينية الدورات هذه إطالق تم وقد

 الصفقات مجال في والمنازعات بالتحكيم مرتبطة للتكوين مواضيع أربعة حصر تم حيث
 للمملكة القضائية الوكالة من مسؤولون  عليها شرفأ والمعاشية، اإلدارية والوضعية العمومية

 الشق على التركيز تم كما العام القانون  أشخاص منازعات مجال في واسعة خبرة ذوو
  .القانونية والمخاطر المنازعات من بالوقاية المتعلق

V. دارة الترابية لوزارة لصالح أطر اإل المنظمة التكوينية الدورات
 ه الوزارةذالداخلية بشراكة مع خلية الشؤون القانونية به

طار استراتيجيتها للوقاية من المنازعات، عملت الوكالة القضائية للمملكة بتنسيق إفي 
مع خلية الشؤون القانونية التابعة لوزارة الداخلية على تأطير دورات تكوينية لصالح مسؤولي 

 دارة الترابية التابعين لوزارة الداخلية.اإل
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لمواضيع التي تدخل ضمن اختصاصات ه الدورات على اذوقد تم التركيز خالل ه
دارية. وقد استفاد دارة الترابية، وخاصة مجال التعمير والصفقات العمومية والمسؤولية اإلاإل

ه الدورات التكوينية التي شكلت مجاال مهما ذدارة الترابية من هعدد كبير من المسؤولين باإل
 لتبادل الخبرات بين كافة المشاركين.

VI.  العلمي المنظم من طرف رئاسة النيابة ء اللقاالمشاركة في
حول  العامة بشراكة مع المجلس األعلى للسلطة القضائية

 " في مجال االعتقال االحتياطي الخطأ القضائي " موضوع
رئاسة النيابة  ي نظمتهذالالعلمي اللقاء  في السيد الوكيل القضائي للمملكة شارك

حول  بمراكش 2019 دجنبر 12يوم  ضائيةالمجلس األعلى للسلطة الق بشراكة مع العامة
 ."في مجال االعتقال االحتياطي الخطأ القضائي" موضوع

 
ه المناسبة على أن ذبه الوكيل القضائي للمملكةوجاء في معرض كلمة ألقاها السيد 

دسترة الحق في التعويض عن الخطأ القضائي يعتبر طفرة كبرى في مجال ترسيخ حقوق "
هج الحقوقي الذي انخرطت فيه بالدنا وتطورا في مجال المسؤولية عن اإلنسان وتتويجا للن
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فقط في حالتين  اأعمال الجهاز القضائي بعد أن كان التعويض عن الخطأ القضائي مقرر 
هما المراجعة لتدارك خطأ في الواقع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة 

قانون المسطرة الجنائية، وحالة األخطاء  من 573و 569استنادا إلى مقتضيات المادتين 
الشخصية المنسوبة للقضاة في إطار سببين اثنين من أسباب المخاصمة نص عليهما 

 .الغش أو الغدر ثم إنكار العدالة من قانون المسطرة المدنية وهما التدليس أو 391الفصل 
توري لمبدأ التجسيد الدس وأضاف السيد الوكيل القضائي للمملكة في مداخلته بأن

عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن  تراجعا شكل القضائيالحق في التعويض عن الخطأ 
النشاط القضائي الذي كان سائدا، والذي كانت إمكانية مخاصمة القضاة عن أخطائهم 

كما عبرت عن ذلك محكمة  –الشخصية المحصورة بصريح النص، تشكل أحد استثناءاته " 
 .2016ا الصادرة سنة النقض في أحد قراراته

عدد ال  رفعانتشار الوعي لدى المواطنين وثقتهم في السلطة القضائية،  أبرز أنو 
ومن بينهم أولئك الذين خضعوا لتدبير  ،يستهان به من المتضررين من أخطاء قضائية

االعتقال االحتياطي وانتهى األمر بعدم متابعتهم أو صدرت أحكام نهائية ببراءتهم من 
أن وجود هذا ، موضحا بإلى تقديم دعاوى أمام القضاء للمطالبة بالتعويض ،إليهمالمنسوب 

يخفي المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة الساهرة  النوع من الدعاوى، ال
اللجوء  ةعلى تنفيذ السياسة الجنائية التي لم تحد عن اتخاذ اإلجراءات القانونية لضمان عقلن

قال االحتياطي لخطورته ومساسه بحريات األفراد المحمية بمقتضى الدستور إلى تدبير االعت
 .والمواثيق الدولية

المجهودات المتواصلة  قد أكد السيد الوكيل القضائي للمملكة في مداخلته على أهميةو 
وغيرها التي تعبر عن حسن وضع وتنفيذ السياسة الجنائية المغربية، إذا أضفنا إليها 

يكون لها والتي سة العادلة في إطار قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا، ضمانات المحاكم
أثر بالغ ليس فقط على حريات األفراد، ولكن أيضا على الوقاية من المنازعات وتشكل 

 ."أفضل حماية للمال العام حيث تمكن من تفادي أداء تعويضات مهمة من مالية الدولة
الوكالة القضائية للمملكة أن " حديثه بالقوللمملكة واسترسل السيد الوكيل القضائي ل

يمانا منها بالدور الذي تقوم به في مجال الدفاع مصالح الدولة أمام القضاء، واكبت  عن وا 
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ؤولين وأطر هذا التطور التشريعي والقضائي من خالل إحداث خلية خاصة، تتكون من مس
الجة المنازعات المتعلقة بالخطأ المباشر، وحددت مهامها في مع هعليا تعمل تحت إشراف

القضائي ومنها تلك المرتبطة باالعتقال االحتياطي من خالل تتبع مختلف القضايا المتعلقة 
ورئاسة  ،والمجلس األعلى للسلطة القضائية ،بالخطأ القضائي والتنسيق مع رئاسة الحكومة

الدفاع فيها وا عداد دراسات والدفاع في جميع الملفات وتجويد  ،ووزارة العدل ،النيابة العامة
وتحليل مختلف العمل القضائي وتوثيق المعطيات واإلحصائيات وتتبع تنفيذ األحكام 

 ."الصادرة

 
القضايا المتعلقة بالتعويض عن لى أن إكما نبه السيد الوكيل القضائي للمملكة 

األخطاء  لتعويض عن باقيمقارنة مع عدد قضايا ارة نسبة كبي تشكل االعتقال االحتياطي
لى حدود نونبر  2018ة نفي هذا السياق أنه برسم س وأشار، القضائية بلغ عدد  2019وا 

قضية، أي بنسبة  55على صعيد الوكالة القضائية للمملكة  ا الشأنذفي ه الملفات المعالجة
من مجموع قضايا التعويض المتعلقة بالخطأ القضائي بشكل عام، وصدرت فيها  71%

حكام التي القضايا المرفوعة، علما بأن األ مجموعمن  %74لة بنسبة أحكام لصالح الدو 
 .%92بنسبة  فيها قد تم خفض التعويضات المطالب بهاصدرت ضد الدولة جزئيا 

التعويض عن الخطأ القضائي ي حظي به ذوفي معرض حديثه عن االهتمام الكبير ال
عات الدول المعاصرة التي سنت في مجال االعتقال االحتياطي من قبل المنتظم الدولي وتشري

قوانين خاصة حددت بموجبها شروط وكيفيات تعويض الخاضعين لتدبير االعتقال 
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السيد الوكيل  أشار، االحتياطي والذين تقرر عدم متابعتهم أو صدرت أحكام ببراءتهم
  :وهمامثالين  لىإ القضائي للمملكة

  والذي  1970يوليوز  17 القانون الفرنسي الذي أقر هذا التعويض بموجب قانون
عرف عدة تعديالت ومنح االختصاص بذلك للرئيس األول لمحكمة االستئناف مع 
إمكانية الطعن في قراره أمام اللجنة الوطنية للتعويض عن االعتقاالت التي لها طابع 

 ؛القضاء المدني
 ل والقانون اإلجرائي األلماني الذي أقر بأحقية الشخص الذي خضع لتدبير االعتقا

الحصول على تعويض من الدولة ليس فقط في الحالة التي يصدر  في االحتياطي
فيها حكم ببراءته أو يتقرر عدم متابعته، بل حتى في الحالة التي يصدر فيها حكم 
بإدانته ومعاقبته بعقوبة أقل من مدة االعتقال االحتياطي التي قضاها، غير أنه 

إذا كان الظنين قد تسبب عمدا أو  استبعد الحق في طلب التعويض في حالة ما
 بإهماله الجسيم في اإلجراء الذي اتخذ ضده.
مقتضيات  ال يتضمن التشريع المغربي والحظ السيد الوكيل القضائي للمملكة بأن

مشابهة تؤطر هذا النوع من التعويض، مما يجعل المطالبة به قضائيا في مواجهة الدولة 
إلدارية انطالقا من المبدأ المنصوص عليه في الفصل للمبادئ العامة للمسؤولية ا اخاضع
 من دستور المملكة. 122

السيد الوكيل القضائي للمملكة مجموعة من االشكاليات التي  بسطوفي ختام كلمته، 
أمام المتدخلين والمشاركين فيها  ،مرتبطة بموضوع هذه الندوة ،أثيرت أمام القضاء اإلداري 

يأخذ بعين  ا المجال،ذالباحثين والممارسين في هفيض بين أرضية لنقاش عميق ومست لتكون 
االعتبار اإلطار القانوني المنظم للمسؤولية اإلدارية والقوانين المقارنة ولإلجراءات والقرائن 

. ومن بين االشكاليات واألسباب الواقعية التي تستدعي اتخاذ تدبير االعتقال االحتياطي
 :لى مايليإي للمملكة أشار السيد الوكيل القضائالمثارة 
  الدستوري األسمى  ظل المبدأالجهة القضائية المختصة، ذلك أن المشرع لم يحدد في

المومأ إليه أعاله الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب التعويض عن الخطأ 
 ؛القضائي المنسوب إلى نشاط مرفق العدالة
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 ،ى أساس خطأ واجب قائمة علأهي  أساس مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
 ؛اإلثبات أم بدون خطأ

  غياب نص قانوني يحدد طبيعة ظل طبيعة الخطأ القضائي الموجب للتعويض، في
 ؛في التشريع المغربي هذا الخطأ القضائي الموجب للتعويض

 ف مواقف القضاء بخصوص طبيعة الضرر الذي يتعين جبره، بحيث أقرت اختال
ار بغض النظر عن طبيعتها، واعتبرت بعض المحاكم التعويض عن جميع األضر 

محاكم أخرى أن الضرر الذي تحمله الفرد يجب أن يكون استثنائيا وعلى درجة من 
 ؛الجسامة

  الجهة المعنية بالتعويض عن الخطأ القضائي، فقد تأرجحت أحكام القضاء اإلداري
د بين من يقبل دعوى التعويض لمجرد توجيهها ضد الدولة المغربية في شخص السي

رئيس الحكومة، وبين من صرحت بعدم قبولها لعدم إدخال المجلس األعلى للسلطة 
القضائية، وقد قضت بعض األحكام القضائية بالتعويض في مواجهة الدولة المغربية 

 ووزارة العدل. 

VII.  لتحكيم اللقاءات الدولية ذات الصلة باالمشاركة في المؤتمرات و
 الدولي

ضة على مراكز التحكيم ازعات المعرو ملفات المن طار تعزيز دورها في تدبيرإفي 
والرفع من الدولي والوطني 

، وتنزيل قدرات مواردها البشرية
استراتيجية وزارة االقتصاد 
والمالية في تعزيز دور المملكة 

طار قانوني إالمغربية في وضع 
لى تحقيق التوازن إدولي يهدف 

بين مصالح الدول النامية 
شاركت  والمستثمرين األجانب،

الوكالة القضائية للمملكة سنة 
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 ، أهمها:قاءات الوطنية والدوليةاللفي مجموعة من  2019
  1ممثلي الدول األعضاء في الخاص بفعاليات االجتماع الثاني المشاركة فيCIRDI، 

تعديل نظام تسوية المنازعات المنعقد بمقر البنك  خصص لدراسة مقترحات والذي
، حيث تقدمت الوكالة القضائية 2019أبريل  09إلى  07من  ،الدولي في واشنطن

 للمملكة بمجموعة من المقترحات في هذا الخصوص؛
  المشاركة في

االجتماع أشغال 
الجهوي الثالث 
حول تعديل نظام 
تسوية المنازعات 
بين المستثمرين 

 RDIEوالدول 
التي جرت في 
مدينة كوناكري 

دمت الوكالة القضائية للمملكة بعرض ، إذ تق2019شتنبر   26و  25)غينيا(، يومي
سوية المنازعات بين ظام تحول االقتراحات المقدمة من قبلها بخصوص تعديل ن

  .(RDIEالدول )المستثمرين و 

VIII.  مواكبة الوكالة القضائية للمملكة للمناقشة والمصادقة على
 بالبرلمان 2020قانون مالية 

ل على مواكبة جميع مراح، ةية للمملكعملت الوكالة القضائ ،2019 خالل سنة
الضرورية والمعطيات  احاتيضتقديم اإلل ،2020المصادقة على مشروع قانون مالية 

والتي لها ارتباط  ن و التساؤالت التي طرحها السادة النواب والمستشار ة واإلجابة على المطلوب
 الوكالة القضائية للمملكة. بمجاالت تدخل

                                                           
1
 Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements 
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معظمها وجاءت 
نية على شكل تساؤالت قانو 

حول مواد مشروع قانون 
المالية المتعلقة بالحجز 

 والتي واالعتداء المادي،
أرست من خاللها الوكالة 

طار إالقضائية للمملكة، في 
استراتيجيتها للوقاية من 
المنازعات، بعض المبادئ 

لى تعديل بعض القوانين التي تشكل منبعا للمنازعات ومنها ظاهرة االعتداء إالتي تهدف 
 المادي.
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، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحقيق األهداف المسطرة في 2019بمتم سنة 
. ا األهداف المسطرة داخلياذه السنة وكذمشروع النجاعة الخاص بوزارة االقتصاد والمالية له

لك مختلف المؤشرات ذحيث الكم كما تبين  كما عرف نشاط المؤسسة ارتفاعا ملحوظا من
 ه الفقرة.ذالواردة في ه

I.  برسم سنة  المسجلةبالقضايا الجديدة اإلحصائيات المتعلقة
2019 

خالل سنة  الوكالة القضائية للمملكة بلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها
الح رئاسة مص دارات العمومية أومن اإل من طرف المحاكم أو الشركاءسواء  ،2019
 .2018مقارنة مع سنة  %16+ارتفاعا قدره  لكذقضية، مسجال ب 320 20 2الحكومة

 

 تطور عدد القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة: 4 مبيان 

عرفت القضايا المبلغة  حصائيات السنوات الخمس األخيرة، يتبين أنإلى إوبالرجوع 
الحق ب تنامي الوعي لدى المواطنين الرتفاع نتيجةا اذ. ويأتي ه%43 بنسبةارتفاعا مطردا 

ي كرسه دستور المملكة، ونتيجة ذال التقاضي ضد الدولة وباقي أشخاص القانون العامفي 
دارة في مجال الوقاية من المنازعات وغياب آليات بديلة تها اإلذجراءات التي اتخمحدودية اإل

 ه المنازعات.ذلفض ه

                                                           
 من القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة. 4حسب المادة  2

14 203 

17 864 17 220 17 528 

20 320 

20152016201720182019

توصلت بها ة جديدة قضي

 الوكالة القضائية للمملكة

2018مقارنة مع    

+ 
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المبلغة للوكالة القضائية للمملكة يبقى عدد القضايا  ،االرتفاعا ذالرغم من هعلى و 
داري الفرنسي، بلد منشأ القضاء مقارنة مع عدد القضايا المعروضة على القضاء اإل حدودام
 0,35. وهو ما يمثل نسبة 20193قضية خالل سنة  180 277  بلغي ذوال ،داري اإل

 المغرب. في 0,06ه النسبة ذلكل مواطن، بينما ال تتجاوز هقضية 

 
  وفرنسا  )و.ق.م( المسجلة بين المغرب عدد القضايا مقارنة:  5مبيان 

 توزيع وتطور القضايا حسب طبيعة النزاع  .1
 في مجملها حسب طبيعة النزاع 2019 سنة لمبلغة للمؤسسةالقضايا الجديدة ا توزعت

ات فيما بلغت ملف، 47%منازعات قضائية بنسبة و  50% بنسبةإدارية منازعات  لىإ
لم تتجاوز الملفات التي تمت معالجتها بالطرق البديلة  بينما ،2% نسبة المساطر الحبية

 .%1لفض المنازعات )التحكيم والصلح( نسبة 

                                                           
3
 .2019السنوي لمجلس الدولة الفرنسي  التقرير : المصدر  

14 203 17 864 17 220 17 528 20 320 

231 331 234 460 238 390 
256 365 

277 180 

20152016201720182019

 فرنسا المغرب
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 النزاع طبيعة حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة القضايا توزيع : 6 مبيان 

جد له تفسيرا في كون هاته ي القضائيةدارية و اإل المنازعاتفي النسب بين  هذا التقارب
ألعداد المتزايدة للملفات الجنائية نتيجة ل 2018المقارنة مع ب %62+األخيرة ارتفعت بنسبة 

  .كالة القضائية للمملكة تتوصل بهاالتي أضحت الو 

 
 النزاع طبيعة حسب الجديدة الملفات عدد تطور:  7 مبيان

أن المنازعات المتعلقة  حه المعطيات، يتضذله أكثر تفصيال ومن خالل تحليل
 الزجريةبالقضايا مجموع القضايا الجديدة، متبوعة  من 34%تمثل نسبة  بالقضاء الشامل

تليها من مجموع القضايا المبلغة.  25% نسبةلك ذلتشكل ب قضية 036 3 ارتفعت بالتي 
 . 71%نسبة ب لغاءاإل قضايا ثم ،21%نسبة ب بشتى أنواعها المدنية القضايا

 
50% %47 

 

2% 
1%أقل من    

 %1أقل من 

 ادارية

 قضائية

 مساطر حبية

 مختلف

 طرق بديلة

7 641 

10 625 10 550 11 049 
10 265 

5 817 

5 904 6 032 5 862 
9 513 

739 
1 330 

637 588 515 

20152016201720182019

 مساطر حبية قضائية ادارية



3الفصل  أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام  
 

 44  

 

 
 النزاع طبيعة حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة لقضاياالمفصل ل وزيعالتا: 8 مبيان

 توزيع القضايا حسب نوع الطلب .2
حيث  جذريارا تغي 2019الطلب برسم سنة حسب نوع الملفات الجديدة توزيع  عرف

تمثل  ين تعرضوا لالعتداءذال موظفي الدولة بمؤازرةالمرتبطة أساسا  القضايا الجنائية أضحت
من مجموع  19% بةسنالتي تمثل  التقصيريةقضايا المسؤولية ب متبوعة، %24نسبة 
، ثم القضايا المدنية بكل 14%بنسبة  اإللغاءبطعون الالمتعلقة ب تليها القضايا .القضايا

 . 11%فروعها خاصة منها دعاوى المسؤولية الناجمة عن حوادث السير بنسبة 
ات المرتبطة بالجانب االجتماعي خاصة منها أن المنازع كما توضح المعطيات
أن  . كما6%القضايا االستعجالية نسبة  تمثلفيما  ،%7نزاعات الشغل تمثل نسبة 

 تمثلالمنازعات الضريبية، والتي ال تدخل ضمن اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة، 
 ،4%مومية بنسبة والصفقات العالمسؤولية العقدية متبوعة بالقضايا المتعلقة ب ، %5نسبة

 كرية والمساكن الوظيفية.منازعات األشأنها شأن 
استرجاع وملفات  %3نسبة الوظيفة العمومية ب بلغت المنازعات المتعلقةفي حين 

 برسم نفس السنة. %1 تقل عن نسبة التحكيمالتجارية و  منازعاتالو  %2نسبة  صوائر الدولة

34% 

25% 

21% 

17% 

2% 

  أقل من1%
 1%أقل من  1%أقل من 

 1%أقل من 
 1%أقل من 
 1%أقل من 

 القضاء الشامل

 الجنائي

 المدني

 االلغاء

 المساطر الحبية

 التجاري

 الدراسات القانونية

 مختلف

 لجنة المنازعات

 المصالحة

 التحكيم
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 لطلبا نوع حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة القضايا توزيع:  9 مبيان

 توزيع القضايا الجديدة حسب فئة الشركاء .3
الشركاء أن نسبة حسب فئة  القضايا الجديدة توزيعتبرز المعطيات المتعلقة ب

 بالجماعات الترابية ، تليها تلك المتعلقة73% بلغتالمنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية 
تقل  ثم قضايا المندوبيات السامية بنسبة. 12سبة %العمومية بن المؤسساتو  %14بنسبة 

 .2019التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة من مجموع القضايا  1% عن

 
 الشركاء فئة حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة القضايا توزيع:  10 مبيان

24% 

19% 

14% 

11% 

7% 

6% 

5% 

4% 

4% 

3% 2% 

 1%أقل من  أقل من 1%
 1%أقل من 

 1%أقل من 

 1%أقل من 
 الجنائي

 المسؤولية التقصيرية

 اإللغاء

 جنحي سير و مدني مختلف

 االجتماعي

 االستعجالي

 المنازعات الضريبية

 المسؤولية العقدية

 األكرية و المساكن الوظيفية

 تسوية الوضعية

 استرجاع صوائر الدولة

 التجاري و التحكيم

 الدراسات القانونية

 مختلف

 لجنة المنازعات 

 الصلح 

73% 

14% 

12% 

 1%أقل من 

 الوزارات

 الجماعات الترابية

 المؤسسات العمومية

 المندوبيات السامية
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الوكالة  لجها مصالحطار أن جزءا مهما من القضايا التي تعاا اإلذوالمالحظ في ه
 %26لجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، حيث أضحت تشكل القضائية للمملكة تهم ا

وكالة القضائية لك الطلبات المتزايدة على خدمات الذومرد من مجموع القضايا الجديدة. 
من  514طار الفصل إلجماعات الترابية والمؤسسات العمومية سواء في للمملكة من طرف ا

ه القضايا ذي يمنح للوكيل القضائي للمملكة الصفة للتدخل في هذنون المسطرة المدنية القا
دارات للوكالة ه اإلذطلبات المؤازرة التي توجهها هطار إفي من أجل حماية المال العام، أو 

 القضائية للمملكة بحكم تجربتها وخبرتها في المجال القانوني والقضائي.

 
 2019و 2016ما بين  الشركاء فئة حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة اياالقض توزيع:  11 مبيان
  توزيع منازعات القطاعات الوزارية حسب المجاالت 

 منها تتعلق %83أن  الوزارية،قطاعات الب الخاصةتظهر تفاصيل ملفات المنازعات 
مارات والتنمية االستثب القضايا المرتبطة تليها ،التحتية والخدمات األساسية تالبنياب

نسبة قطاعات األخرى مجتمعة بال القضايا المرتبطة فيما تمثل ،15االقتصادية بنسبة %
%2. 

77% 77% 
70% 73% 

10% 11% 
16% 14% 

12% 11% 13% 12% 
 1%أقل من  1% 1% 1%

2016 2017 2018 2019

 المندوبيات السامية المؤسسات العمومية الجماعات الترابية الوزارات



3الفصل  أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام  
 

 47  

 

 
 التدخل مجال حسب الوزارية القطاعات توزيع منازعات:  12 مبيان

التحتية والخدمات األساسية على نسبة مهمة من  اتوتعزى هيمنة قطاع البني
طها بالمشاريع االستثمارية والمهيكلة التي أطلقتها الرتبا منازعات القطاعات الوزارية نظرا

تستدعي لها عالقة بمشاريع اإلصالح والتحديث والتنمية و بالدنا خالل السنوات األخيرة والتي 
نجاز إطالق الصفقات من أجل ا  اقتناء ونزع ملكية العقارات و أساسا عقلنة تدبير الموارد و 

 دارة.في كافة مجاالت تدخل اإل األوراش وهو ما يترتب عنه منازعات

 التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة  .4
 جهتي كل من الذي تشهدهواالقتصادي  والنشاط االجتماعي إلداراتا تمركزيقترن 

بنسبة منازعات مرتفعة بهاتين الجهتين مقارنة  ،سطات–والدار البيضاءالقنيطرة –سال–الرباط
من إجمالي عدد  60% سجلتاتين وحدهما هجأن هاتين ال حيث مع باقي جهات المملكة.

–الرباط بلغت نسبة القضايا الجديدة بجهة إذ .2019المتوصل بها سنة الجديدة  قضاياال
 سطات–البيضاء بجهة الدار %22( و2018سنة  40%)مقابل  38% القنيطرة–سال
 (.2018سنة  21%مقابل )

 %10ومكناس، –اسف بجهة %11بلغت  ذإباقي الجهات  في ه النسبةهذ وتتفاوت
بباقي  %2وأقل من  بالجهة الشرقية %5وماسة -سوس بجهة %8وآسفي –مراكشبجهة 

 .جهات المملكة

83% 

15% 

2% 

 البنيات التحتية و الخدمات األساسية

 االستثمارات و التنمية االقتصادية

 قطاعات أخرى
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لك في ذلى إشارة باألساس، كما سبقت اإله النسب المتفاوتة يرجع ذولعل تفسير ه
  إلى: تقارير سابقة،

الرباط تمركز المصالح اإلدارية في المحور الرابط بين أكادير وطنجة مرورا ب 
 ،والدار البيضاء

ارتفاع نسبة االستثمار العمومي في هذا المحور وذلك نتيجة المشاريع التنموية  
 ،الكبرى التي أطلقها المغرب خالل السنوات األخيرة

نثثثتيجة تثثثمركثثثز اثثثألثثثنثثثشطة اثثثالثثثقثثثتصادثثثيثثثة اثثث اثثثلثثثمحورثثث فثثثي هثثثذ كثثثثافثثثة سكانثثثية مثثثهمة 
 بها.واالجتماعية واالستثمارات 
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 2019القضائية للمملكة برسم سنة ضايا الجديدة المبلغة للوكالةالتوزيع الجهوي للق
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 2019برسم سنة  الجديدة للقضايا الجغرافي التوزيع :  13 مبيان

II. اإلحصائيات المتعلقة باإلجراءات أمام المحاكم 
جراء إ 034 23 إلى المحاكمالتي أمرت بها  4جراءات والمساطرارتفع عدد اإل

ولة من ذوهو ما يوضح الجهود المب .2018بالمقارنة مع سنة  %1+زيادة أي ب ،ومسطرة
 إجراء 115 ما يعادل ومواكبةتتبع  لسهر علىلالوكالة القضائية للمملكة  يموظف طرف
 .المملكة محاكممختلف  صادرا عنيوميا 

جراءات المتعلقة بالقضايا أن اإل جراءات حسب نوع القضاياه اإلذويوضح توزيع ه
ومحاكم االستئناف  %46دارية بنسبة المحاكم اإل موزعة بين %69نسبة دارية شكلت اإل
موزعة بين  %26المحاكم العادية بنسبة جراءات التي أمرت بها ، ثم اإل%23دارية بنسبة اإل

 درجتهاالتي أ الجلسات ، تليها%5ومحاكم االستئناف بنسبة  %21المحاكم العادية بنسبة 
جراءات والمساطر المتعلقة بالقضايا التجارية اإلتتجاوز . فيما لم %4محكمة النقض بنسبة 

  %1.نسبة 

                                                           
4
 جراءات التي تأمر بها المحكمة من أجل الفصل في النزاع.جراءات بين الجلسات العادية والمعاينات وغيرها من اإله اإلذتتوزع ه  

 1%أقل من 

 1%أقل من 

 1%أقل من 

1% 

1% 

2% 

5% 

8% 

10% 

11% 

22% 

38% 

 واد نون -كلميم 

 واد الدهب -الداخلة 

 الساقية الحمراء -العيون 

 خنيفرة -بني مالل 

 تافياللت -درعة 

 الحسيمة -تطوان  -طنجة 

 الشرق

 ماسة -سوس 

 آسفي -مراكش 

 مكناس -فاس 

 سطات -الدار البيضاء 

 القنيطرة -سال  -الرباط 
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 المحاكم طبيعة حسب والمساطر االجراءات توزيع:  14 مبيان

ن نسبة استئناف األحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة األولى لم يتجاوز كما أ
 .%4ض فيها ، فيما لم تتجاوز نسبة الملفات التي يتم تقديم الطعن بالنق28%

 
 التقاضي مرحلة حسب والمساطر االجراءات توزيع:  15 مبيان

III. تطور حجم الوثائق المتبادلة مع الشركاء 
في إطار تدبيرها اليومي لملفات المنازعات تعمل الوكالة القضائية للمملكة على تبادل 

المحاكم  من جهة، ومع دارات والمؤسسات العموميةاإلمجموعة من الوثائق مع شركائها من 
 من جهة أخرى. 

46% 

23% 

21% 

5% 
4% 

 1%أقل من  أقل من  1%

 المحاكم اإلدارية

 محاكم االستئناف اإلدارية

 المحاكم االبتدائية

 محاكم االستئناف

 محكمة النقض

 المحاكم التجارية

 محاكم االستئناف التجارية

68% 

28% 

4% 

 محاكم الدرجة األولى

 محاكم االستئناف

 محكمة النقض
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  تطور حجم الوثائق الواردة على الوكالة القضائية للمملكة .1
الواردة على الوكالة القضائية  المراسالتفي حجم انخفاضا  2019شهدت سنة 
 269 22توصلت مصالح المؤسسة ب  إذ ،%3- بنسبة 2018سنة للمملكة مقارنة مع 

 .وشركات التأمين سسات العمومية والمحامينشركائها من اإلدارات والمؤ مختلف من  وثيقة
والتنسيق لكتروني للوثائق ا التراجع في المراسالت باعتماد التبادل اإلذويفسر ه

المباشر بين مصالح الوكالة القضائية للمملكة والقطاعات المعنية من خالل اجتماعات ثنائية 
 ية.وتبادل الوثائق الضرور  الواجب اتباعهالتحديد االستراتيجية 
ه المعطيات ال تشمل األحكام القضائية التي توصلت بها ذلى أن هإشارة وتجدر اإل

ا االستدعاءات القضائية التي تجاوزت بدورها ذوك حكما 000 9المؤسسة و التي تجاوزت 
تم التوصل بها عن طريق منصة التبادل  استدعاء 000 3منها ما يقارب  وثيقة، 000 35

  لكتروني للوثائق. اإل
ه االستدعاءات واألحكام التي ترد من مصالح رئاسة ذلى نسخ هإضافة ا باإلذه

 دخالها كطرف في الدعوى.إدارات والمؤسسات العمومية بحكم الحكومة واإل

 
 2019و 2015 بين ما للمملكة القضائية الوكالة على الواردة الوثائق عدد تطور :  16 مبيان

 القضائية للمملكة تطور عدد الوثائق الصادرة عن الوكالة .2
عداد مجموعة من الوثائق موجهة بالخصوص بإ يوميا الوكالة القضائية للمملكةتقوم 

انخفض  وقدلدفاع عن مصالح الدولة. اوالمحاكم في إطار  والمؤسسات العمومية لإلدارات

21 481 

20 458 

22 996 23 056 

22 269 

20152016201720182019
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مقارنة مع  %3- نسبةب 2019سنة  ها الوكالة القضائية للمملكةصدرتأعدد الوثائق التي 
 .2018سنة 

ا االعتماد ذلكتروني للوثائق والمعطيات وكلى اعتماد التبادل اإلإا التراجع ذويعزى ه
 لكتروني في مراسلة الشركاء.أكثر على البريد اإل

 

 
 2019و 2015بين  ما للمملكة القضائية الوكالة عن الصادرة الوثائق عدد تطور : 17 مبيان 

 أن لة القضائية للمملكة حسب النوع،الوثائق الصادرة عن الوكا توزيع كما يظهر
 إجمالي من 72% تمثل الدفاع إعداد استراتيجية سياق الشركاء في إلى الموجهة المراسالت

 أتعاب مثلت ، فيما23% بلغتوالشكايات  المذكرات نسبة حين أن في الوثائق، هذه عدد
 .5% نسبة القضائية والرسوم المحامين

 
 نوعها حسب للمملكة القضائية الوكالة عن صادرةال الوثائق توزيع:  18 مبيان

37 435 

42 993 45 557 46 131 44 669 

20152016201720182019

72% 

23% 

5% 

 المراسالت

 المدكرات والشكايات

 أتعاب المحامين والرسوم القضائية
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ي عرفه عدد الوثائق الصادرة مس بالخصوص عدد ذكما يتضح أن االنخفاض ال
كرات والمقاالت الموجهة ذفيما ارتفع عدد الم ،%5-التي انخفضت بنسبة  المراسالت

 .  %2+للمحاكم بنسبة 

 
 2019و 2015بين  ما للمملكة القضائية الوكالة عن الصادرة والمراسالت المذكرات عدد تطور : 19 مبيان

 والخبرات البحث جلسات .3
استدعاء  731استدعاء منها  000 35 يفوق  لت الوكالة القضائية للمملكة بماتوص
أمرت بها المحاكم وتستوجب التنقل لمختلف  اتخبر استدعاء ل 843 2و بحثاللجلسات 

رافي الناتج عن شساعة التراب الوطني، تعمل عماالت وأقاليم المملكة. ولتجاوز العامل الجغ
وخاصة المصالح الجهوية المعنية بالنزاع  اإلداراتعلى التنسيق مع  للمملكة الوكالة القضائية

من أجل تأمين الحضور وتقديم المعطيات المتوفرة لديها، ليتم بعد ذلك تدعيم موقفها من 
الء للمحكمة بمستنتجات كتابية من خالل اإلد القضائية للمملكة طرف مصالح الوكالة

تتضمن كافة المعطيات التقنية والقانونية التي تجيب عن كافة النقاط التي أثارها أطراف 
 النزاع خالل جلسة البحث أو الخبرة.

IV. اإلحصائيات المتعلقة بالمؤشرات المالية 
، عاتتمكن من تتبع الكلفة المالية للمناز  مؤشرات أربع التقريريتناول هذا الشق من 

للمملكة والنفقات  القضائية الوكالة بها توصلت التي القضائية لألحكام المالي وهي األثر

29 171 
30 984 

32 492 33 738 
31 903 

5 755 

9 255 
11 180 10 244 10 419 

20152016201720182019

 المدكرات المراسالت
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المترتبة عن تعيين المحامين واألموال المختلسة المحكوم باسترجاعها وصوائر الدولة 
 .من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية 32و 28طار الفصلين إفي  المسترجعة

 الوكالة القضائية للمملكة في مجال الدفاع األثر المالي لتدخل  .1
قضائيا  حكًما 090 9 ب 2019سنة  للمملكة القضائية الوكالة مصالح توصلت

 مسطرة إطار في المحاكم طريق عن مباشرة تبليغها تم صادرا عن مختلف محاكم المملكة،
 مصالح رئاسةشركائها وعبر  عبر مباشر غير بشكل أو ،والقرارات القضائية األحكام تبليغ

 بها المطالب المبالغ مجموع تجاوز الحكومة. وقد
، درهم رايمل 7,8 أمام القضاء المدعين قبل من
الوكالة القضائية للمملكة وشركائها  تدخل لكن

 ،-39%بنسبة  المبلغ هذا خفض مكن من
على  درهم رييمال 3 فوق يما توفير  تم وبالتالي
  .الدولة خزينة

محاكم القرارات الصادرة عن في دارية و اإلة عن المحاكم األحكام الصادر  وتشكل
 المبالغ المحكوم بها. لكذوكمن مجموع المبالغ المطالب بها  %97نسبة  داريةاالستئناف اإل

ه المحاكم والمتعلقة أساسا بقضايا ذلى طبيعة القضايا التي تعرض على هإه النسبة ذوتعزى ه
قضايا الصفقات و القضايا العقارية، و ن العام، طار مسؤولية أشخاص القانو إالتعويض في 

 العمومية وغيرها. 
 المحكمة عدد األحكام المبالغ المطالب بها المبالغ المحكوم بها

 المحاكم اإلدارية 317 7 902,00 197 668 7 436,00 936 687 4

 المحاكم العادية 527 1 502,00 139 109 968,00 092 51

 بالنقضملفات موضوع طعن  166 - -

 المحاكم التجارية 80 637,00 670 102 068,00 139 50

 المجموع 090 9 041,00 008 880 7 472,00 168 789 4

 2019سنة  خالل للمملكة القضائية الوكالة بها توصلت التي باألحكام المتعلقة اإلحصائيات :1 جدول

  3 توفير ما يفوق
ر درهم على خزينة ييمال

 الدولة
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ماديا مهما على  عبئادارية تشكل أن المنازعات اإل ه األرقام،ذخالل همن  يتضحو 
استراتيجية الدولة في  مراجعةو  عتبارأخذ هذه المعطيات بعين اال مما يستدعيخزينة الدولة، 

البحث عن حلول بديلة لفض المنازعات ووضع خريطة عبر  تدبير المنازعاتمجال 
دارات والمؤسسات العمومية للمخاطر القانونية والقضائية لكافة المشاريع التي تطلقها اإل

  .لجماعات الترابيةوا
يتضح أن الوكالة القضائية  2019و 2015الفترة الممتدة ما بين  لىإوبالرجوع 

 ماليير درهم 10,5 بلغتمن توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة  واها تمكنءوشركا للمملكة
فيه  بلغي ذنتيجة المجهودات التي يقومون بها للدفاع عن الدولة أمام القضاء في الوقت ال

 لك المبيان أسفله. ذكما يظهر  مليار درهم 26,3مجموع المبالغ المطالب بها ضد الدولة 

 
 2019و 2015ما بين  باألثر الملي لألحكام المتوصل بها المتعلقة اإلحصائيات:  20 مبيان
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  اةالمحاممكاتب أتعاب  .2
 ،الخاصة الحاالت بعض في المحامين بخدمات للمملكة القضائية تستعين الوكالة

 بعض ملفات المنازعات، معالجةأو  المساطر ببعض لقيامل همبتكليف المؤسسة حيث تقوم
التي  أوالرباط  مدار المتواجدة خارجو  المحاكم بمقر المستمر الحضور تستوجب التي سيما

 لخ.إ فراغ،تتطلب مساطر خاصة كالمنازعات الجنائية، ومنازعات اإل
 إجمالية كلفةب بيان أتعاب 911تصفية ب 2019خالل سنة  ، قامت المؤسسةاذهكو 

 .درهم مليون  6,1 بلغت
 السنة عدد بيانات األتعاب قيمة األتعاب

2 901 617,50 859 2 015 

2 367 155,42 665 2 016 

1 892 231,47 557 2017 

3 243 890,19 909 2018 

6 098 088,97 911 20195 

 2019و 2015ما بين  المحامين بأتعاب المتعلقة اإلحصائيات :2 جدول

مقارنة مع  عرف استقرارااألتعاب  اتأن عدد بيان ه المعطياتذمن خالل ه ويتبين
نتيجة  2019عا مهما خالل سنة اعرف ارتف ي تم صرفهذالغالف المالي الو  2018سنة 

 . لجوء المستثمرين األجانب لمسطرة التحكيم الدولي

  
 2019و 2015ا بين م المحامين أتعابعدد بيانات  : 21 مبيان 

                                                           
5
 م مصاريف التحكيم الدولي.منها ته  49%     

859 

665 

557 

909 911 

20152016201720182019
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 كالتالي: بين مجاالت تدخل الوكالة القضائية للمملكة ه األتعابذه توزعتو 

 

  2019مصالح سنة حسب ال تعاب المحامينأ قيمة توزيع:  22 مبيان

 األموال المختلسة المحكوم باسترجاعها .3
قرارا و حكما  15في استصدار  2019للمملكة خالل سنة  القضائية ساهمت الوكالة

في لك ذمن األموال المختلسة و  درهما 713,99 442 24باسترجاع ما مجموعه  واقض
 الوكالة تعملحيث حماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، ل لهاإطار المهام الموكولة 

بالحق  ةنيابة عن الدولة المغربية كمطالب التدخل في الدعاوى الجنائيةللمملكة على  القضائية
  اد األموال المختلسة.المدني السترد

 المسترجعةصوائر الدولة  .4
عملية استرجاع الصوائر التي صرفتها  في هاما دورا للمملكة القضائية الوكالة تلعب

من قانون  32من قانون المعاشات المدنية والفصل  28الدولة لموظفيها في إطار الفصل 
 ،كانية الحلول محل موظفيهاإم لكةللوكالة القضائية للمم المعاشات العسكرية والذي يمنح

أثناء  هممن أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها ل السير خاصة حوادث حوادثالضحايا 
 .من المسؤول عن الضرر )شركات التأمين( عن العمل همتوقف

على استرجاع  2019وفي هذا السياق، عملت الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 
التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع  لمسطرة الحبيةا إطارفي  مليون درهم 2,3مبلغ 

 .2018سنة مع مقارنة  %4+شركات التأمين بزيادة قدرها 

49% 

25% 

25% 

 %1أقل من  أقل من 1%

 التحكيم

 الجنائي

 المدني

 المساطر الحبية

 االداري



3الفصل  أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام  
 

 59  

 

 
 2019و 2015ما بين  بصوائر الدولة المسترجعة حبيا المتعلقة اإلحصائيات:  23 مبيان

 ذجراءات الالزمة من أجل تنفياإل ذعلى اتخاعملت الوكالة القضائية للمملكة كما 
عبر ، درهم مليون  7,5 ثر مالي محدد فيأب ضد شركات التأمينحكام القضائية الصادرة األ

ه األخيرة غالبا ذال أن هإ .هذه األخيرة لحثها على تنفيذ ما بذمتها حبيا توجيه مراسالت إلى
المنصوص  ذلى سلوك مساطر التنفيإ، مما يستوجب اللجوء بطريقة حبية ذترفض التنفي ما

لك من أجل استرجاع ما صرفته الدولة من صوائر لفائدة ذالمسطرة المدنية و  عليها في قانون 
خبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى إ. كما أن شركات التأمين نادرا ما تلتزم بموظفيها

 32من قانون المعاشات المدنية والفصل  28المقامة ضدها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 
لك ذلك رغم صدور اجتهادات عن محكمة النقض تلزمها بذو  كريةمن قانون المعاشات العس

 طار مسطرة الصلح. إحتى في 
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I.  أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف الوكالة القضائية
 "الدفع بعدم دستورية القوانينللمملكة حول موضوع "

نظمت الوكالة يتها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية، طار استراتيجإفي 
ندوة دولية للخبراء حول موضوع القضائية للمملكة تحت إشراف السيد وزير االقتصاد والمالية 

 . 2019يونيو  13" وذلك يوم الدفع بعدم دستورية القوانين""
ين الوطنيين والدوليين، وقد تميز هذا اللقاء العلمي بحضور ثلة من الخبراء الدستوري

وكذا عن  ،والسلطة التنفيذية ،والسلطة التشريعية ،إلى جانب ممثلين عن السلطة القضائية
بعض المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالموضوع، والذين أغنوا الحوار المفتوح بتدخالتهم 

الحلول المالئمة التي استعرضوا من خاللها تجاربهم ومقارباتهم واقتراحاتهم الكفيلة بإيجاد 
   . 15/86رقم وخاصة منها المتعلقة بمشروع القانون  لإلشكاالت المطروحة

خصصت الورشة األولى لألساس  ،وقد تضمن هذا اليوم الدراسي ثالث ورشات
القانوني وشروط القبول، أما الورشة الثانية فقد كرست لموضوع دور القضاء العادي في 

الثالثة لموضوع قرار المحكمة الدستورية على مستوى  عمليات التصفية، وخصصت الورشة
التنفيذ واآلثار القانونية. وقد تضمنت كل ورشة مجموعة من المداخالت باإلضافة إلى 

     المناقشات بشأن المواضيع التي تم عرضها.
  كلمة السيد وزير االقتصاد والماليةملخص 

المالية ، وزير االقتصاد و ون محمد بنشعباستهلت الجلسة االفتتاحية بكلمة السيد 
 بالمغرب التي ألقاها نيابة عنه السيد محمد قصري الوكيل القضائي للمملكة.

ذكر السيد الوزير في مستهل كلمته باألهمية القصوى لهذه الندوة بالنظر لسياقها و 
 15/86الذي يصادف إعداد الحكومة للصيغة الجديدة لمشروع القانون التنظيمي عدد 

جراءاتتحديد شروط المتعلق ب  الدفع بعدم دستورية القوانين. وا 
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قد شدد السيد الوزير على أن أهمية اإلشكاالت التي ستثار من طرف خبراء و 
سوف تنعكس إيجابا على اإلعداد  وخارجهوممارسين في القضاء الدستوري من المغرب 

 األمثل للقانون التنظيمي في صيغته الجديدة، سيما ما يتعلق منها ب:
 حديد المقصود باألطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية؛ت 
  يعتبر ماسا بالحقوق  ومتىتحديد المقصود بالقانون محل الدفع بعدم الدستورية

 األساسية التي يضمنها الدستور؛ والحريات
 وء االختصاص في جدية الدفع من طرف المحكمة الدستورية في ض تمسطرة الب

 18/70ه المحكمة بعد استبعادها بموجب قرارها عدد المركزي لهذو  والمطلقالعام 
ر التصفية عن طريق محكمة النقض وفي ضوء الحجية المطلقة السالف الذكر لخيا

 الملزمة التي تكتسيها األحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية؛و 
 من  تتحديد المقصود بالمحاكم وكيفية اإلحالة على المحكمة الدستورية ومسطرة الب

 هذه المحكمة؛طرف 
  اآلثار المترتبة عن القرار القاضي بعدم الدستورية بما يستلزم من تمييز ما بين اعتبار

أحكامها كاشفة لعدم الدستورية أو مبينة لها، أي ما بين األثر الواقعي والفوري لهذه 
األحكام وبين إمكانية إرجاء آثارها لتاريخ الحق حماية لألمن والنظام العامين وتفادي 

 التشريعي. الفراغ
كما نوه السيد الوزير في ختام كلمته بأن العمل بآلية الدفع بعدم الدستورية سوف 
يعزز مكانة المحكمة الدستورية داخل المؤسسات الدستورية، وسوف يضمن لها دورا مهما 
في إرساء قواعد المحاكمة العادلة وضبط العمل التشريعي وضبط التوازن بين المؤسسات 

كما سينقلها من نظام الجلسات المغلقة إلى نظام الجلسات العلنية، ويضع على قدم  والسلط،
 المساواة كل األطراف خالل سير الدعوى الدستورية.

  الوكيل القضائي للمملكةكلمة السيد ملخص 
الوكيل القضائي للمملكة،  ،محمد قصري بعد الترحيب بالضيوف الكرام، ذكر السيد 

الدستوري المندرج في إطار سد الخصاص  وبسياقيهدم الدستورية بأهمية موضوع الدفع بع
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الرقابة الدستورية على القوانين من خالل إقرار الرقابة البعدية بجانب الرقابة القبلية  واستكمال
 من الدستور. 132المقررة لفحص دستورية القوانين التنظيمية والعادية بموجب الفصل 

بعض اإلشكاليات  الوكيل القضائي للمملكةل السيد إطار مقاربته للموضوع، تناو  وفي
سواء على مستوى تحديد إجراءات  86-15التي يثيرها تطبيق مشروع القانون التنظيمي رقم 

ممارسة الدفع بعدم الدستورية وقبل ذلك تحديد شروط قبول ممارسته أو على مستوى تحديد 
في إطار النظر في الدفع المذكور  اآلثار المترتبة عن صدور أحكام عن المحكمة الدستورية

التي ستكون ض أو بتقرير عدم دستورية قانون و سواء كانت هذه األحكام بعدم القبول أو بالرف
 موضوع مداخلة مستقلة.

 ؛تحديد المقصود باألطراف التي يحق لها إثارة الدفع بعدم الدستورية 
  ،ومتى يعتبر ماسا بخصوص تحديد المقصود بالقانون محل الدفع بعدم الدستورية

بالحقوق والحريات األساسية التي يضمنها الدستور، تساءل السيد الوكيل القضائي 
مدى جواز الطعن في مرسوم القانون الذي تصدره الحكومة تطبيقا  للمملكة عن

المصادقة عليه من طرف البرلمان من الدستور سيما قبل  81لمقتضيات الفصل 
وانين تنظيمية أو قوانين ح بدستوريتها سواء كانت قكذا القوانين التي سبق التصريو 

بخاصة عندما يتعلق األمر بتغير الظروف القانونية والواقعية التي بنت عليها عادية و 
المحكمة الدستورية حكمها القاضي بالدستورية. مضيفا أن التساؤل يطرح كذلك حول 

يها البت في دستورية الجهة التي لها اختصاص القول بتغير األسس التي تم بناء عل
القانون المراد الدفع بعدم دستوريته مجددا، هل هي المحكمة المعروض عليها النزاع 
إعماال لمقتضيات المادة الخامسة من مشروع القانون التنظيمي أم هي المحكمة 

  ؛18/70الدستورية في إطار ما أقره القرار عدد 
 ار أمامها الدفع بعدم الدستورية ودورها وفيما يتعلق بتحديد المقصود بالمحاكم التي يث

في مراقبة جدية هذا الدفع من عدمه في أفق إحالته على المحكمة الدستورية، طرح 
السيد محمد قصري مجموعة من التساؤالت من قبيل: هل سيثار هذا الدفع بصفة 

...( أم ، زجري ، إداري  ،حصرية أمام قضاء الموضوع بكل أنواعه ) مدني، تجاري 
ح إمكانية إثارته أيضا أمام قاضي المستعجالت أو رئيس المحكمة باعتباره ستتا
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هل يمكن تصور إثارة هذا الدفع أمام ذ أو في إطار اختصاصه الوالئي، و قاضي التنفي
 ؛جهات غير قضائية إذا كان لها اختصاص الفصل في المنازعات كهيئات التحكيم

 سطرة البت من طرف هذه المحكمة، وعن كيفية اإلحالة على المحكمة الدستورية وم
أن هذا األمر يثير كذلك مجموعة من على أكد السيد الوكيل القضائي للمملكة 

التساؤالت سواء المرتبطة منها بدور المحكمة المعروض عليها النزاع في تقدير جدية 
الدفع قبل إحالته على المحكمة الدستورية وآثار تصريحها بعدم القبول؛ أو تلك 

قة بما أقره قرار المحكمة الدستورية من إقرار اختصاص المحكمة الدستورية المتعل
للفصل في جدية الدفع بعدم الدستورية وذلك باستبعاد نظام التصفية الذي كان مقررا 
في مشروع القانون التنظيمي في صيغته القديمة والذي يظل معموال به في الدستور 

 الفرنسي.
بأن اختيار نظام التصفية عبر محكمة  للمملكةالوكيل القضائي وأوضح السيد 

ن كان الباعث عليه هو تجنب إغراق المحكمة الدستورية بالملفات المتعلقة بالدفع  النقض، وا 
بعدم الدستورية، فإنه ال يفي بالغاية المقررة من تنظيم الدفع بعدم الدستورية سيما في ظل ما 

اآللية ليبقى الخيار الذي اقره مشروع القانون  أبانت عنه التجربة الفرنسية من محدودية لهذه
الغاية الدستورية  أن يحققنه أالتنظيمي على ضوء قرار المحكمة الدستورية هو الذي من ش
 التالية:من تنظيم هذا الدفع والمتمثلة في النجاعة القضائية لالعتبارات 

 حب أن هذا الخيار يراعي منطق تخصص القضاة ويخول للقاضي الدستوري صا
 ؛االختصاص األصيل في البت في دستورية القوانين

  إن هذا الخيار يراعي أيضا طبيعة وخصوصية المحكمة الدستورية كهيئة قضائية
 ؛مستقلة وخارجة عن التنظيم القضائي للمملكة

  إن هذا الخيار يساهم في تسريع اإلجراءات ويتفادى بطء المسطرة المتوفرة في
والمبدأ الدستوري الذي يقضي بصدور األحكام في أجل الخيارين السابقين وينسجم 

 ؛معقول
  من الدستور  133إن هذا الخيار يحقق النجاعة القضائية المتطلبة بموجب الفصل

 ؛نه إعالء سمو الدستور على كل مقتضى تشريعي مخالفأومن ش
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  إن هذا الخيار يضمن ممارسة الدفع بعدم الدستورية بشكل فعال في إطار مسطرة
وسريعة وغير مشوبة بأي عرقلة أو عقبة من شأنها أن تحد من ممارسة هذا  سهلة

 133الحق، وتلك هي النجاعة القضائية والغاية الدستورية المقررة بموجب الفصل 
 من الدستور.

II.  طلبات إبداء الرأي واالستشارات المقدمة لإلدارات والمؤسسات
 العمومية

الطلبات التي ترد عليها من أشخاص  معالجةو  تقوم الوكالة القضائية للمملكة بدراسة
. وتسند أو محتمل الوقوع أو موقف قانوني القانون العام قصد إبداء الرأي حول نزاع قائم

مهمة دراسة النقط القانونية الواردة في الطلب لفريق متعدد التخصصات وبتنسيق مع 
 تحديد موقفهاوبعد  ضوع.ا المو ذبه لها عالقةالمصالح المختصة في تدبير المنازعات التي 

في الموضوع يتم تهيئ دراسة معززة بالنصوص القانونية واالجتهادات القضائية واآلراء 
كما تحال على الوكالة  الفقهية، ويكون الجواب في صيغة رأي استشاري حول الموضوع.

ها من القضائية للمملكة مشاريع ومقترحات القوانين من أجل إبداء الرأي بشأنها، بعد دراست
 .حيث الشكل والمضمون والصياغة القانونية

ملفا يهم االستشارات  28، توصلت الوكالة القضائية للمملكة ب 2019وخالل سنة 
دارة بداء الرأي لصالح اإلإتهم  14منها تخص دراسة مشاريع القوانين و 14القانونية، 

رات القانونية المنجزة هم االستشاه الفقرة ملخصا ألذ. ونستعرض في هوالمؤسسات العمومية
 .بداء الرأي بشأنهاإوالئحة مشاريع القوانين التي تم  ،لفائدة أشخاص القانون العام

بشأن حادثة مصلحية أفضت إلى وفاة  اتخاذهااإلجراءات الواجب  .1
 موظف خالل قيامه بمأمورية خارج البالد 

 اتخاذهاواجب اإلجراءات ال توصلت الوكالة القضائية للمملكة بطلب استشارة حول
 .بشأن حادثة مصلحية أفضت إلى وفاة موظف خالل قيامه بمأمورية خارج البالد
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تحطم الطائرة التي كان يستقلها موظف خالل قيامه وتتلخص وقائع الملف، في 
بمأمورية خارج أرض الوطن، والمتعلقة بحضور أشغال الجمعية الرابعة لمؤتمر األمم المتحدة 

 للبيئة.
لوثائق المرفقة بالطلب جاء رأي الوكالة القضائية للمملكة على الشكل وبعد دراسة ا

 التالي:
اتخاذها جراء  ىإن كافة االجراءات التي يتعين على اإلدارة التابع لها الموظف المتوف

هذا الحادث ترتبط بتدبير ملف الحادثة المصلحية، وبالتالي فإن وفاة المعني باألمر تخول 
 من معاش الزمانة ورصيد الوفاة باإلضافة إلى معاش التقاعد. ه االستفادةذوي حقوقل

  25يخول معاش الزمانة المؤقت أو الدائم طبقا لمقتضيات الفصل  :الزمانةمعاش 
المحدث بموجبه نظام  1971دجنبر  30بتاريخ  011-71من القانون رقم 

وظف المعاشات المدنية، وينص هذا الفصل على أنه إذا نتج عن إصابة حصلت لم
إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها عجز يجعل الموظف غير قادر بصورة 

ذلك لدى لجنة اإلعفاء،  تبثنهائية ومطلقة على االستمرار في مزاولة الخدمة، و 
حذف المصاب من سلك الموظفين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في الحصول ي

 على معاش الزمانة. 
في طور العمل يمكن لألرملة االستفادة من معاش المتوفى  في حالة وفاة المنخرط

يصرف معاش األرملة ابتداء  كما يخول هذا الحق إلى األيتام المتوفرة فيهم الشروط.
، وذلك حسب من اليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ وفاة المنخرط أو المتقاعد

 االستحقاق.
حالته على لجنة االعفاء دارة المشغلة إعداد ملف حادثويتعين على اإل ة مصلحية وا 

ويشتمل ملف معاش الزمانة على عن طريق كتابتها لدى الصندوق المغربي للتقاعد، 
التقرير اإلداري، و بنسخة من عقد اإلراثة، مطبوع معد لهذا الغرض يعبأ ويرفق 

 الوفاة. شهادةنسخة من محضر الضابطة القضائية و و 
 نظرا لوفاته  ،ي حكم المتوفين في طور العملمر ف: بما أن المعني باألرصيد الوفاة

من رصيد الوفاة طبقا ألحكام  ون يستفيدفإن ذوي حقوقه  خالل أداءه لمأمورية،
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المحدث بموجبه نظام  1999فبراير  1الصادر في  2-98-500رقم المرسوم 
رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين واالعوان التابعين 

 .لدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامةل
 1420ذي الحجة  24بتاريخ  2-00رقم وزير الوظيفة العمومية منشور وقد بين 

والوثائق التي  الحصة األساسية لرصيد الوفاةكيفية احتساب ( 2000مارس  31)
 الحصة األساسية لرصيد الوفاةيجب االدالء بها وكيفية تصفية هذا الرصيد. فتحتسب 

على أساس آخر عناصر األجرة الشهرية الخاضعة لالقتطاع برسم نظام التقاعد 
ويتعين على ذوي الحقوق،  األساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف في تاريخ وفاته.

لالستفادة من رصيد الوفاة، توجيه طلب في الموضوع إلى اإلدارة المشغلة في أجل 
ن السنة التي توفي خاللها المعني باألمر، أقصاه أربع سنوات تبتدئ من فاتح يناير م

الوفاة ونسخة من عقد اإلراثة مصادق عليها، وبشهادة الحياة  شهادةمرفقا بنسخة من 
 الجماعية لألطفال، وبعقد التقديم عند االقتضاء.

ويتعين على اإلدارة أو الهيئة المشغلة تصفية رصيد الوفاة وا عداد مشروع مقرر لهذه 
يان التصفية وبشهادة إدارية تثبت الحالة اإلدارية والعائلية للهالك الغاية مدعما بب
وتوجه ملفات تخويل رصيد الوفاة  .السالف الذكر منشورالمرفقة بحسب النماذج 

مرفقا بشهادة إيقاف صرف  ،المؤدى من ميزانية الدولة إلى وزارة االقتصاد والمالية
 األجرة، قصد صرف الرصيد للمستفيدين.

 المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند : هذا قاعدمعاش الت
لى أبويه  انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وا 
بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة 

فع هذه االقتطاعات والمساهمات إلى وتد .الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لها
 الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب

حدث الم( 1971ديسمبر  30) 1391ذي القعدة  12بتاريخ  011-71 قانون رقمال
 .التقاعد المدنية شاتبموجبه نظام معا

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/193-Loi.aspx


4الفصل   نجازات في مجال الوقاية من المنازعاتاإل  
 

 68  

 

ذوي )يسوغ ألرملة أو أرامل الموظف وأليتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب وعليه، 
قانون مكرر مرتين من ال 35إلى  31( حسب الشروط المنصوص عليها في الفصول الحقوق 

ذكر. تباشر عملية االستفادة من معاش ذوي الحقوق بعد توصل السالف ال 011-71 رقم
اإلدارة بقرار الحذف من األسالك بسبب الوفاة. ترسل االدارة الملف إلى الصندوق المغربي 
للتقاعد مرفق بنسخة مصادق عليها من قرار الحذف من األسالك بعد التأشير عليها من 

 طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة. 
لذوي حقوق  هاصرفتاإلشارة إلى أنه يحق للدولة استرجاع الصوائر التي وتجدر 

 1391ذي القعدة  12بتاريخ  011-71 قانون رقممن  28وذلك في إطار الفصل  موظفال
أنه: ينص على  والذي دنيةالمالتقاعد  ( يحدث بموجبه نظام لمعاشات1971ديسمبر  30)
بحكم القانون محل المصاب أو ذوي  تحلكانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة  إذا“

ويلزم  .حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة
الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من 

 ."المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض طرف
ويتعين على اإلدارة إخبار الوكالة القضائية للمملكة بجميع المبالغ التي صرفتها لذوي 

الغير المسؤول بها واسترجاع الصوائر قصد مطالبة حقوق الهالك جراء هذا الحادث وذلك 
 لذكر.السالف ا 28التي أدتها الدولة إعماال لمقتضيات الفصل 

علما أن التعويضات التي تصرف لذوي حقوق الهالك جراء الحادثة المصلحية ال 
تحول دون استفادتهم من التعويض عن الحادثة من شركة التأمين التي تحل محل شركة 

توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة  اتفاقيةالطيران في التعويض وذلك في إطار 
والتي صادق عليها المغرب بموجب الظهير الشريف رقم  1999ي ما 28بمونتريال بتاريخ 

من هذه  17. وتنص الفقرة األولى من المادة 2011غشت  2الصادر في  1.09.117
عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه  مسؤواليكون الناقل االتفاقية أن 

أو اإلصابة قد وقعت فقط على  إلصابة جسدية، بشرط أن تكون الحادثة التي سببت الوفاة
يسقط الحق في و  .متن الطائرة أو أثناء أي عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم

إذا لم ترفع الدعوى خالل سنتين من من نفس االتفاقية  35حسب مقتضيات المادة التعويض 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/193-Loi.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/193-Loi.aspx
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ل فيه أو من التاريخ الذي كان يجب أن تص الوجهة المقصودة إلىالطائرة تاريخ وصول 
 الطائرة، أومن التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل.

وفي المجمل يتعين على االدارة المشغلة في حالة الحادثة المصلحية التي أدت إلى 
 اإلجراءات التالية: اتخاذوفاة موظف 

  إحالة ملف المرحوم إلى الصندوق المغربي للتقاعد مرفق بقرار االحالة على التقاعد
 ن أجل تصفية المعاش لذوي الحقوق؛بسبب الوفاة م

  إعداد ملف مع الوثائق المدلى بها من طرف ذوي الحقوق ألجل الحصول على رصيد
 الوفاة؛

  حالته على لجنة االعفاء عن طريق كتابتها لدى إعداد ملف حادثة مصلحية وا 
 الصندوق المغربي للتقاعد؛

 التي صرفتها خزينة الدولة  إخبار الوكيل القضائي للمملكة بكافة المصاريف والمبالغ
 ث وذلك لمباشرة عملية االسترجاع من الغير المسؤول أو مؤمنه.دجراء هذا الحا

حول إمكانية إيقاف تحويل أداء مبلغ الوجيبة الكرائية التي تؤديها إدارة  .2
 عمومية لفائدة زوجة المتوفي

خالل سنة  ةالوكالة القضائية للمملكوردت على بداء الرأي التي إطلبات  بينمن 
نجد موضوعا يتعلق بإمكانية إيقاف تحويل أداء مبلغ الوجيبة الكرائية التي تؤديها  ،2019

إدارة عمومية لفائدة زوجة المتوفي، وذلك إلى حين بت المحكمة بحكم نهائي في الطعن 
 .المقدم من قبل الورثة في التنازل الذي حرره المتوفي لفائدة زوجته

بما أنه أبرم  العقد صحيح ضحت الوكالة القضائية للمملكة أنوجوابا على الطلب، أو 
وفق الوثائق المدلى بها من طرف المكرية، واإلدارة المعنية ملزمة باحترام بنوده وبأداء 
الوجيبة الكرائية إلى أن يصدر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بخالف 

 ئيا يقضي بوقف أداء الوجيبة الكرائية. ذلك، أو أن يستصدر الورثة حكما أو أمرا قضا
وأضافت الوكالة القضائية للمملكة في جوابها، أنه ينبغي لتجنب كل ما من شأنه أن 
يثير مسؤولية اإلدارة في حالة إلغاء التنازل أو صدور حكم قضائي يقضي بعدم قانونيته، 
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في انتظار أن يتم الحسم في بأن تقوم اإلدارة بتحويل مبلغ الوجيبة الكرائية لصندوق المحكمة 
 موضوع النزاع.

 تفويت مكتب عمومي تابع للدولة لمساكن وظيفية لفائدة مستخدميه .3
تابع  من طرف مكتب عمومي توصلت به الوكالة القضائية للمملكةفي طلب آخر 

 إمكانية تفويت المكتب لمساكن وظيفية لفائدة مستخدميه. حولبإبداء الرأي يتعلق  للدولة،
قرار  2007ماي  04الوقائع حول اتخاذ المجلس اإلداري للمكتب بتاريخ  وتختزل

شقة لفائدة مستخدميه بمنطقة معينة، على أن يتم تحديد ثمن تفويت الشقق من  24تفويت 
وبالفعل، عقدت هذه اللجنة بناء على طلب من المكتب،  .قبل اللجنة االدارية للخبرة والتقييم

خصص لتحديد ثمن بيع الشقق المذكورة، وحددت اللجنة  2011يوليوز 19اجتماعا بتاريخ 
درهم للمتر المربع،  100,00 5في  120متر و 79ثمن بيع الشقق البالغ مساحتها 

 متر مربع.  121درهم بالنسبة للشقق التي تفوق مساحتها  400,00 5و
ن فيديلتفويت، ونزوال عند رغبة المستخدمين المستونظرا للطابع االجتماعي لعملية ا

من المساكن، طلب المكتب عقد اجتماع آخر من قبل اللجنة المذكورة وذلك لمراجعة ثمن 
البيع المقترح لكونه يفوق القدرة المالية للمستفيدين، غير أن هذه اللجنة تمسكت بالثمن الذي 

. هذا، وقد أشار محضر االجتماع الثاني 2011يوليوز 19حددته في محضرها المؤرخ في 
 %30إلى أن إدارة المكتب قد قررت اعتماد خصم نسبته  2012يناير  19مؤرخ في للجنة ال

 من الثمن المقترح من طرف اللجنة.
هذا وقد قام المكتب بمراسلة السيد والي الجهة المختصة موضحا الطبيعة االجتماعية 

ق، إال أن لعملية التفويت ومطالبا بعقد اجتماع جديد للجنة المشرفة على تحديد ثمن بيع الشق
السيد الوالي أجاب بكون ثمن التفويت قد تم تحديده من طرف لجنة التقييم والتي تشبثت 

، وهو ما دفع المكتب إلى تفويت الشقق وفق الثمن األولي هابالثمن المحدد في محضر 
 المحدد في هذا المحضر.
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 عقدت اللجنة االدارية، بدون طلب من المكتب وفي غياب ممثله الحقوبتاريخ 
شقق أخرى واقعة في عنوان  مع إضافة ،القانوني، اجتماعا جديدا راجعت فيه الثمن المقترح

 التي كانت موضوع عملية التفويت. 24مغاير للشقق 
وعليه، فإن المكتب قد تساءل في الطلب الذي توصلت به الوكالة القضائية للمملكة 

لزاميته علما أنه لم الجديدمحضر العن مدى صحة وحجية  يطلب انعقاد اللجنة التي  وا 
الشقق إذا كان ملزما هل له الحق في تطبيقه جزئيا، ليشمل فقط ما أصدرته، وفي حالة 

في العنوان التي نصت عليه عملية التفويت دون الشقق األخرى الواقعة في عنوان  الواقعة
 .مغاير

 : كالتاليجاء رأي الوكالة القضائية وللجواب على اإلشكاليات المطروحة، 
يونيو  30المعدل بمرسوم  1987غشت  18الصادر في  2.83.659إن مرسوم 

، أذن ببيع العقارات المملوكة للدولة إلى من يشغلها من الموظفين، باستثناء 1999
األشخاص المتدربين، والمستخدمين في إدارات الدولة بموجب عقود، شريطة أن يدلي هؤالء 

دمة باإلدارات التابعة للدولة، غير أن الشقق هم لثالث سنوات في الخءبما يثبت قضا
موضوع هذه النازلة ال يطبق عليها هذا المرسوم، ألنها في ملك المكتب، والذي له الصالحية 

يعهد للمجلس اإلداري  كراء أو بيع أو تفويت. وبالتالي التامة في التصرف في ممتلكاته، من
 العقارات المملوكة له من عدمه. القرارات المناسبة التي تخص تفويت اتخاذللمكتب 

اإلدارية للتقييم  ويالحظ من معطيات الملف أن المجلس اإلداري للمكتب منح اللجنة
صالحية تحديد ثمن الشقق موضوع عملية التفويت. وفي هذه الحالة فإن المكتب يجب أن 

  يأخذ بالمبلغ المحدد من قبل اللجنة اللتزامه بذلك في محضر مجلسه اإلداري.
وبما أن المجلس اإلداري هو من ألزم نفسه باعتماد رأي اللجنة، فال يوجد ما يمنعه 

على جميع  األولمحضر اليقضي إما بتطبيق  امن أن يجتمع من جديد ويتخذ قرار 
األشخاص الذين اقتنوا المساكن الوظيفية أو يأخذ بالمبالغ التي حددها محضر اللجنة 

له كامل الصالحية في التصرف في ممتلكات المكتب  أن المجلس االداري ب، علما الجديد
ويمكنه أيضا العدول عن عملية التفويت بما أنه غير ملزم ببيع ممتلكاته، وهو غير مخاطب 
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 يشغلها من إلى للدولة المملوكة العقارات ببيع الذي يأذن 18/08/1987بمقتضيات مرسوم 
 الموظفين. من

الجهاز الموكول له كافة صالحيات داري للمكتب هو المجلس اإل لكذويظل ب
التصرف في ممتلكات المكتب وبالتالي يمكنه اتخاذ كافة االجراءات الكفيلة بحل االشكاليات 

 المترتبة عن عملية التفويت موضوع هذه النازلة.

بداء ا  مشاريع القوانين التي أحيلت على المؤسسة من أجل الدراسة و  .4
 الرأي

 بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون  بتغيير يقضي قانون  مشروع بشأن الرأي إبداء 
 ؛التجارة

 ؛البريدي بالنشاط يتعلق قانون  مشروع بشأن الرأي إبداء 
 ؛لألنباء العربي المغرب وكالة لمستخدمي ساسياأل القانون  تحيين 
 ؛العمومي للملك المؤقت باالستغالل يتعلق 03-19 رقم قانون  مشروع 
 الجمعوي، والعمل للشباب االستشاري  المجلس ولة،والطف لألسرة االستشاري  المجلس 

 للنزاهة الوطنية الهيئة المنافسة، مجلس التمييز، أشكال كل ومكافحة المناصفة هيئة
 ؛ومحاربتها الرشوة من والوقاية

 ؛الحدودية المناطق تنمية وكالة بإحداث يتعلق 5-24-19 رقم قانون  مقترح 
 ؛االجتماعي وارللح الوطني المجلس بإحداث قانون  مقترح 
 ؛االجتماعيين بالعاملين المتعلق 45.18 رقم قانون  مشروع 
 والحياة باإلدارة واالمازيغية العربية اللغتين استعمال بإلزامية يتعلق قانون  مقترح 

 ؛العامة
 المحدث 011.71 رقم القانون  وتتميم بتغيير يقضي 05-30-19 رقم قانون  مقترح 

 ؛المدنية المعاشات نظام بموجبه
 المتعلق 15.95 رقم القانون  من 2-78 المادة وتتميم بتغيير يتعلق قانون  مقترح 

 ؛وتتميمه تعديله تم كما التجارة بمدونة
 ؛للدم المغربية الوكالة بإحداث يقضي قانون  مقترح بشأن الرأي إبداء 
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 الوطني المجلس بإحداث يقضي 5-06-18 قانون  مقترح بشأن الرأي إبداء 
 ؛للصحة االستشاري 

 باالتصال المتعلق 77.03 رقم القانون  وتتميم بتغيير قانون  مشروع بشأن الرأي بداءإ 
 ؛البصري  السمعي

 ؛العقاري  الوكيل مهنة بتنظيم يتعلق 17-36 رقم قانون  مشروع بشأن الرأي إبداء 
 68,16 رقم القانون  من 40 المادة أحكام بتطبيق مرسوم مشروع بشأن الرأي إبداء 

 ؛الفنية لمهنوا بالفنان المتعلق
 ؛السينمائية الصناعة تنظيم قانون  مشروع بشأن الرأي إبداء 
 في خبير مهنة وتنظيم بإحداث يتعلق 30-19 رقم قانون  مشروع بشأن الرأي إبداء 

 ؛والماء واللوجستيك والنقل التجهيز مجاالت
 يمتقي هيئات العتماد المغربي المعهد بموجبه المحدث قانون  مشروع بشأن الرأي إبداء 

 .المطابقة

 استشارات أخرى  .5
 تضمين عقد القرض المزمع حول  ، لفائدة صندوق تمويل الطرق،استشارة قانونية

 الدولة تنازللشرط يقضي ب لتمويل وصندوق تمويل الطرق لبين البنك األوروبي  إبرامه
 ؛التقاضيتها في عن حصان

 حول الحجز  ح للشرب،، لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالاستشارة قانونية
لصفقات عمومية مرهونة لدى مؤسسات أموال مرصودة على ما للمدين لدى الغير 

 ؛بنكية
  استشارة قانونية حول اآلثار القانونية المترتبة عن إلغاء امتياز ضريبي المتعدد

السنوات ومدى مساسه بالحقوق المكتسبة للملزم ومبدأ "الثقة المشروعة" و"عدم رجعية 
 ؛ن" و"التطلعات المشروعة" المبنية على سند قانونيالقواني

  19استشارة قانونية حول تعديل المادة-II  ؛2020من مشروع قانون المالية لسنة 
  حول مشروع إصالح نظام الضمانات المنقولة بمناسبة تدارس مشروع قانونية استشارة

 ؛18/21القانون رقم 
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 تثنائية لفائدة مقاوالت التأمين من إبداء الرأي القانوني حول طلبات منح رخص اس
 ؛لتأمين وا عادة التأمين األجنبيةأجل إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات ا

 أحد قضائية منازعات في للترافع للمملكة القضائية الوكالة انتداب إمكانية حول 
 ؛التقليدية الصناعة غرفة أطرافها

 المضافة القيمة على الضريبة تسليم من التملص تجريم اقتراح. 

III. ؤسسة وسيط المملكةالتنسيق مع م 
 2019و 2017مرحلة الممتدة ما بين سنة خالل ال

توصية أو  30توصلت الوكالة القضائية للمملكة بأزيد من 
صادرة عن مؤسسة وسيط المملكة تتعلق أغلبها   6شكاية

بتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد االدارات العمومية. وقد تم 
ابيا مع هذه التوصيات عبر التنسيق مع التجاوب ايج

 القطاعات الوزارية المعنية من أجل تتبع سير عملية التنفيذ.  
كما بادرت الوكالة القضائية للمملكة إلى اتخاذ مجموعة من االجراءات، تماشيا مع 
مقترحات السيد وسيط المملكة، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات، وتكريس مبدأ الحكامة 

 ونية في االدارة العمومية، وتبسيط المساطر اإلدارية، نذكر منها على الخصوص :القان
  56استشارات القانونية لشركائها من القطاعات الوزارية، وابداء الرأي بشأن  18تقديم 

 ؛مقترح أو مشروع قانون وذلك من أجل تجويدها
  بعض االدارات تأطير مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة مسؤولي وأطر وموظفي

والمؤسسات العمومية الشريكة)وزارة الداخلية، المجلس األعلى للحسابات، مكتب 
  ؛سال،...( -التكوين المهني، جهة الرباط

  تنزيل مشروع نزع الطابع المادي عن مسطرة تبادل الوثائق والمعطيات المتعلقة
 ؛بتدبير ملفات المنازعات لتسريع وثيرة التجاوب مع المحاكم

                                                           
6
 أو من طرف املفتشية العامة للمالية أو من مصالح رئاسة الحكومة. وسيط اململكة  تحال عليها مباشرة من مؤسسة  
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 م المسطرة المتبعة من أجل تقديم طلبات التعويض إلى لجنة فصل المنازعات تعمي
 عبر نشرها في الموقع االلكتروني للوزارة.
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I.  توجهات القضاء اإلداري في شأن المطالبة بالتعويضات التي
 المصالحة المحدثة سابقاكانت تقدم أمام هيئة اإلنصاف و 

 13مجموعة من الدعاوى، وعددها  2019عرضت أمام القضاء اإلداري برسم سنة 
دعوى، تقدم بها بعض األشخاص في مواجهة الدولة للمطالبة بالحكم لهم بتعويضات التي 

صادر في  1.04.42شريف رقم كانت تبت فيها هيئة اإلنصاف والمصالحة طبقا للظهير ال
لهذه الهيئة المصادقة على النظام األساسي ب (2004أبريل  10) 1425من صفر  19

عن األضرار المالية والمعنوية  تعويض الضحايا أو ذوي حقوقهمحيث كان من بين مهامها 
 بهم وفق الشروط التي تم التنصيص عليها في الظهير السالف الذكر.  التي لحقت

اقشتها لمطالب المدعين أنه رغم وقد أكدت الوكالة القضائية للمملكة في معرض من
من حقهم اللجوء  انتهاء أجل تقديم طلباتهم أمام هيئة اإلنصاف والمصالحة، فإنه لئن كان

باحترام الضوابط المسطرية والموضوعية الواردة في  اذلك يبقى مشروط إلى القضاء، فإن
 .القانون، وال سيما قانون المسطرة المدنية وقانون االلتزامات والعقود

برفض كل طلبات  7وحسما لهذه النزاعات، صرحت المحكمة اإلدارية بالرباط
 هودون أن يثبت قطع أمد التقادم التعويض المقدمة أمامها بعلة أنها لم تقدم إال بعد مرور

من  106الفصل مؤكدة توفر شروط تطبيق مقتضيات  بأحد الوسائل المقرر قانونا لذلك،
إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه : " ي ينص علىوالعقود الذ االلتزاماتقانون 

جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر 

                                                           
7
 راجع على سبيل المثال أحكام المحكمة اإلدارية بالرباط التالية: - 

 .2571و 2570، 2569، 2568، 2567، 2566، 2565تحت عدد  2019يونيو  25األحكام الصادرة بتاريخ  -

 .1980عدد  تحت 2019 ماي 23الحكم الصادر بتاريخ  -

 .1786و 1785، 1784تحت عدد  2019ماي  13األحكام الصادرة بتاريخ  -

 .1595عدد تحت  2019أبريل  24الصادر بتاريخ الحكم  -

 .2743عدد تحت  2019يوليوز  09الحكم الصادر بتاريخ  -
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الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع األحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من 
 ."وقت حدوث الضرر

ما استقر عليه اجتهاد  يعد تأكيدا وانسجاما مع وتوجه المحكمة اإلدارية بالرباط هذا، 
والعقود  االلتزاماتمن قانون  106يتضمن الفصل " :محكمة النقض، إذ ورد في قرار لها أنه

قاعدة عامة تقضي بتقادم جميع دعاوى التعويض الناشئة عن الجريمة وشبه الجريمة في 
قرار )" اص يقضي بخالف ذلكجميع األحوال، وبالنسبة لكافة األشخاص ما لم يوجد نص خ

في  57تحت عدد  1977فبراير  25بتاريخ  ) محكمة النقض(  صادر عن المجلس األعلى
تتقادم دعاوى التعويض عن الضرر  كما ورد في قرار اخر أنه : " (،50628الملف المدني 

الناشئ عن جريمة أو شبه جريمة بمضي خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر 
وبالمسؤول عنه، العلم بالضرر وبالمسؤول عنه مسألة واقعية تخلف باختالف بالضرر 

ظروف كل نازلة، يتعين على قضاة الموضوع بحثها دون التقيد في ذلك بتاريخ الحكم 
بتاريخ  51عدد  ) محكمة النقض( قرار صادر عن المجلس األعلى)" القاضي بالمسؤولية

 .(37224في الملف المدني عدد  1977مارس  11

II. على مستوى المنازعات التجارية 
خالل  التي طرحت على الوكالة القضائية للمملكة من بين اإلشكاليات القانونية

تدبيرها لملفات المنازعات المعروضة على المحاكم التجارية والتي دافعت فيها على مواقف 
ي باألمر عن رئيس المحكمة التجارية يقض ةر قضائيوامأ، تلك المتعلقة بصدور دارةاإل

تربطها على المبالغ المالية التي تعود إلى شركة إدارة / مؤسسة عمومية بالحجز بين يدي 
 .مؤسسة بنكيةلفائدة  بهذا المرفق عقد صفقة عمومية مرهونة

خالل الفترة الفاصلة بين  القانونية لهذا المرفق العمومي، وضعيةالفي واإلشكال يتمثل 
طويلة،  مدةح ملف المصادقة على الحجز التي قد تدوم لتبليغ األمر القاضي بالحجز وفت

والمتمثلة في اعتباره كمحجوز بين يديه، وما يترتب عن ذلك من التزامات اتجاهه 
كصاحب صفقة مرهونة، اتجاه  ،ووضعيتهوالمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، 
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مقتضى النصوص القانونية المترتبة عن ذلك ب وااللتزاماتالمؤسسة المستفيدة من الرهن، 
 المنظمة لرهن الصفقات العمومية. 

دارة والمؤسسة اعتمدت الوكالة القضائية للمملكة خالل دفاعها عن موقف اإل قدو 
 العمومية على مجموعة من االعتبارات القانونية والقضائية من أجل حماية المال العام.

 ، حيث اعتبرته الفقرةذه رساء مجموعة من المبادئ نستعرضها فيإوقد ساهمت في 
أن المبالغ المالية المحجوز عليها تتعلق بالمستحقات الناتجة عن تنفيذ أشغال صفقة عمومية 

وهي هي الشركة المحجوز عليها، المقرضة للشركة صاحبة الصفقة، و  مرهونة لدى المؤسسة
 صاحب المشروع، االمتثال المرفق العمومي/المؤسسة العموميةوضعية تفرض على 

للنصوص القانونية المنظمة لرهن الصفقات العمومية، سواء بالنسبة للرهون التي تم تبليغها 
حيز  13.112)قبل صدور دخول القانون رقم  2015يونيو  12إلى اإلدارة قبل تاريخ 

 ذلك وفق التفصيل التالي:و  .التنفيذ( أو بعد هذا التاريخ
  2015يونيو  12قبل تاريخ  اإلدارةبالنسبة للصفقات التي تم تبليغها إلى 

المتعلق برهن العقود التجارية الخاصة باألشغال  1948تخضع هذه الصفقات لظهير 
 منه، الذي جاء فيه ما يلي: 8الفصل  والسيماالعمومية، 

إن حقوق المنتفعين بالرهون أو باإلحاالت المنصوص عليها بالفصل السادس تأتي 
 :بعد االمتياز المبينة بعده وهي

 متياز الصوائر العدلية؛ا-1
المتجولين أو نواب الديار التجارية في حالة  ونواب التجارامتياز العملة والمستخدمين -2

فيما يتعلق بالجزء الذي ال يجوز حجزه من  وذلكاإلفالس أو تصفية حساب من استخدمهم 
 ،1936نيو يو  18المبينة في الفصل السابع من ظهيرنا الشريف المؤرخ في  والعمولةاألجرة 

من ظهيرنا  319االمتياز الناتج للعملة ومموني مقاولي األشغال العمومية من الفصل -3
الشريف المتعلق بالمرافعات المدنية، بشرط أن يكون االمتياز المذكور قد جرى تقييده قبل 

 .رفع االعالم بالرهن بمكتب التسجيل بالمحكمة االبتدائية لمحل سكنى المقاول
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 ."زينة فيما يتعلق بالضرائب المقررة واألداءات المماثلة لهاامتياز الخ-4
من المقتضى القانوني السابق يتضح أن  3استقراء مقتضيات الفقرة  ومن خالل

من قانون المسطرة  490مموني المقاولة صاحبة الصفقة العمومية، حسب مقتضيات الفصل 
ون باالمتياز على صاحب من ذات القانون، يتمتع 319المدنية التي حلت محل الفصل 

الرهن شريطة أن يكون االمتياز قد تم تقييده قبل تبليغ الرهن في السجل التجاري للشركة 
 صاحبة الصفقة العمومية واالدالء بما يفيد ذلك.

  تم تبليغها بعد دخول القانون رقم يأما بالنسبة للصفقات العمومية التي
 حيز التنفيذ 13.112

التي نصت على ما  13.112رقم من القانون  10لمادة اتخضع هذه الصفقات إلى 
 يلي:

"يقوم المستفيد من الرهن وحده، ما لم ينص عقد الرهن على أحكام مخالفة، بتحصيل 
 .مبلغ الدين المرصد للضمان

االخطارات التي لم  وغيرها منويتم هذا التحصيل بالرغم من التعرضات والتحويالت 
تقدير، في يوم العمل األخير الذي سبق تاريخ مفعول الرهن،  يسر مفعول تبليغها، على أبعد

من االخطارات صراحة بأحد  وغيرها والتحويالتبشرط أال يطالب أصحاب التعرضات 
  "...من هذا القانون  13االمتيازات الوارد ذكرها في المادة 

 من ذات القانون على ما يلي: 13كما نصت المادة 
 امتياز على الديون المستحقة بموجب الصفقة المرهونة.يتمتع المستفيد من الرهن ب"
 هذا االمتياز في الرتبة إال االمتيازات التالية: وال يسبق 
 امتياز صوائر القضاء؛ -
حالة التسوية أو التصفية القضائية للمشغل ألداء  والمستخدمين فيامتياز العمال  -

 65-99القانون رقم على هذا األخير طبقا ألحكام  والتعويضات الواجبةاألجور 
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من  14بتاريخ  1.03.194بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 منه؛ 384و 383و 382المواد  وال سيما( 2003سبتمبر  11) 1424رجب 

عليها في المواد من  والرسوم المنصوصامتيازات الخزينة قصد تحصيل الضرائب  -
بمثابة تحصيل الديون العمومية الصادر  15-97من القانون رقم  109إلى  105

ماي 3) 1421من محرم  28بتاريخ  1.00.175بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
2000" ). 

 المؤسسة العموميةالمرفق العمومي/فإن  ،من خالل استقراء هاذين النصين القانونينو 
التالي ال ال يتمتع بأي سلطة اتجاه مقابل األشغال المنجزة في إطار صفقة مرهونة، و ب

يمكنه التصرف فيها لكونها ال تعود إليه و إنما هي في ملكية المؤسسة البنكية المستفيدة من 
الرهن، و هذا راجع إلى العالقة الثنائية الناشئة مباشرة بين المستفيد من الرهن )المؤسسة 

ستيفاء البنكية( واإلدارة صاحبة المشروع، و هو الرهن الذي يخول للمؤسسة المرتهنة حق ا
ال  ندينها من الدين المرتهن بمجرد ثبوت استحقاقه باألفضلية على جميع الدائنين الذي

 .يتوفرون على امتياز أكبر منهم
عن باقي الدائنين، ما  واألولويةمن ثمة فإن المؤسسة البنكية تتمتع بحق االمتياز و 

ضمن أصحاب الحجوزات المشار إليها أعاله ال تت 13دام أن االستثناء الوارد في المادة 
الصادر بخصوصها األوامر القضائية في إطار مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير 

  يليه من قانون المسطرة المدنية. وما 488المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 
هذا ما أكدته محكمة النقض )المجلس األعلى سابقا( في القرار الصادر عنها بتاريخ و 

، الذي اعتبر أن رهن الصفقة العمومية 2004/1/4/2003عدد  في الملف 20/06/2007
 .ذلك بثبوت الدين وربطيمنح للدائن حق استيفاء دينه من الدين المرهون 

بمقتضى عقد رهن صفقة عمومية فإن العالقة المالية الناتجة عن انجاز األشغال و 
لمستفيد من الرهن و لفائدة صاحبة المشروع تنتقل من بين صاحبة الصفقة و اإلدارة إلى ا

اإلدارة، وذلك من خالل التزام االدارة بتحويل المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة إلى حساب 
مفتوح في اسم المستفيد من الرهن، بمعنى أنه حتى في حالة وفاء المقاولة بالتزاماتها الناجمة 

أ لفائدة المستفيد عن الصفقة العمومية فإن مقابل األشغال الذي يترتب في ذمة اإلدارة ينش
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من الرهن و تنتفي من ثمة أي عالقة مديونية بين المقاولة و اإلدارة، تطبيقا لمقتضيات 
 إليه أعاله. المومأ 13.112من القانون رقم  13المادة 

أكده العمل القضائي، إذ اعتبرت المحكمة االدارية بالرباط في الحكم الصادر  وهو ما
أن من آثار رهن الصفقة  233/8/2004الملف عدد  في 2006يونيو  02عنها بتاريخ 

العمومية أن أداء المستحقات المترتبة عن إنجازها لفائدة المقاولة يكون عن طريق مؤسسة 
  :التمويل المرهون لديها الصفقة، إذ ورد في هذا الحكم ما يلي

مدعية "وحيث فيما يخص الشق األول من الطلب... فإنه مما ال نزاع فيه أن الشركة ال
الشركة العامة المغربية لألبناك من أجل  ىاستفادت من الصفقة العمومية موضوع النزاع لد

الحصول على التمويل المسبق لتنفيذ المشروع في انتظار أداء كشوفات الحساب التي 
تضعها اإلدارة أثناء التنفيذ واستنفاذ المسطرة اإلدارية لصرفها. وطبقا لمقتضيات الظهير 

كما تم تعديله، المتعلق برهن الصفقات العمومية، فإنه في  28/08/1948اريخ الشريف بت
الصفقة العمومية لدى إحدى مؤسسات التمويل، فإن األداءات التي تصبح مستحقة رهن حالة 

للمقاولة عند تنفيذ التزاماتها يتم أدائها مباشرة إلى الجهة التي تعهدت برهن الصفقة كي تقوم 
ل التي توصلت بها المقاولة قبل أن تقوم بدفع الباقي إليها تنفيذا لعقد بخصم أقساط التموي

يمكن أن يتم ذلك األداء إلى المقاولة كما هو الشأن في الحاالت العادية...  والالرهن، 
 ويتعين بالتالي التصريح بعدم ثبوب هذا الشق من الطلب".  

ة المنظمة لرهن الصفقات كما رجح القضاء المغربي كفة تطبيق المقتضيات القانوني
العمومية على تلك المنظمة للحجز لدى الغير، واعتبر أن كون المال المحجوز عليه مرصود 
لضمان أداء ديون مؤسسات االئتمان المستفيدة من الرهن فإن هذه األخيرة تتمتع بامتياز 

عن على بقية الديون المستحقة بموجب الصفقة المرهونة، إذ جاء في الحكم الصادر 
ما  78/1112/2018في الملف عدد  23/04/2018المحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ 

 يلي:
 وبين المحجوز"وحيث أجاب المحجوز بين يديه أن جميع الصفقات المبرمة بينه 

 عليه لفائدة الغير.
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وحيث إن المقرر قانونا أن الحجز لدى الغير كطريق من طرق التنفيذ الجبري يجد 
وما بعده من قانون المسطرة المدنية، و أن المصادقة عليه تقتضي  488ل سنده في الفص

تطبيق مقتضيات نفس القانون و التأكد من تحقق شروط الدعوى اإلجرائية منها و 
ضمنها أن يتم حجز مبالغ مالية بين يدي المحجوز بين يديه بنازلة  نالموضوعية، و م

بينه و بين المحجوز عليها مرهونة لفائدة الحال أكد بجوابه أن جميع الصفقات المبرمة 
 1-15-05من الظهير الشريف رقم  13و  10الغير، و أنه استنادا لمقتضيات المادتين 

المتعلق برهن الصفقات العمومية  13-112بتنفيذ القانون رقم  19/2/2015الصادر بتاريخ 
م مخالفة، بتحصيل فإن المستفيد من الرهن يقوم وحده، ما لم ينص عقد الرهن على أحكا

مبلغ الدين المرصد للضمان، و أنه يتمتع بامتياز على الديون المستحقة بموجب الصفقة 
من نفس القانون، و التي ال  13المرهونة باستثناء االمتيازات المنصوص عليها في المادة 

 يدخل ضمن حاالتها دين الحاجز.
-ديون المستفيد من الرهن كان المال الذي تم حجزه مرصودا لضمان أداء وحيث لما

وأن هذا األخير يتمتع بامتياز على بقية الديون المستحقة بموجب  -مؤسسات االئتمان
الصفقة المرهونة فإن طلب المصادقة على الحجز يبقى مقدما على غير أساس من الواقع 

 والقانون مما يناسب رفضه".
ة بطنجة بتاريخ السياق نجد الحكم الصادر عن المحكمة االبتدائي وفي نفس

والتشطيب ، الذي قضى ببطالن الحجز 18/1101-122في الملف عدد  14/03/2018
ما دام أن الجهة المحجوز بيد يديها ال تتوفر على أي مبلغ مالي، قابل للحجز عليه،  عليه

متى كان المبلغ المحجوز عليه مرصود لضمان رهن يتعلق بالصفقات العمومية، إذ جاء فيه 
 ما يلي:

مر ث إن الطلب يرمي إلى التصديق على الحجز لدى الغير المتخذ بمقتضى األحي
 ."... بالحجز لدى الغير

حيث أدلى المحجوز لديه بتصريح سلبي مفاده أن جميع الصفقات العمومية المبرمة 
بين العارض و المحجوز عليه مرهونة لفائدة الغير طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

المتعلق برهن  13-112بتنفيذ القانون رقم  19/2/2015بتاريخ  الصادر 05-15-1
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من الظهير المذكور  5منه، و أن الفصل  13و  10الصفقات العمومية ال سيما الفصلين 
ينص على: "أن المحاسب أو الشخص المكلف باألداء يعتبر بمثابة الغير الحائز للضمان 

ال المحجوزة تهم الصفقات العمومية و الذي تجاه المستفيد من الرهن"، ملتمسا اعتبار األمو 
 .يعطي لهذه المؤسسات حق االمتياز على الديون المستحقة بموجب الصفقات المرهونة

فإن هذه المؤسسة ال تتوفر على أي مبلغ مالي، قابل للحجز عليه،  والحالة هذهحيث 
بالتالي التصريح  ويتعينمما يؤكد أن الحجز لدى الغير الذي سبق األمر به لم يقع صحيحا 

       .يليه" ومامن ق م م  494ببطالنه والتشطيب عليه، عمال بمقتضيات الفصل 

 ، يمكن استنتاج الخالصات التالية: ومما سبق
 تم تبليغها قبل دخول القانون رقم ي: يتعين التمييز بين الرهون التي الخالصة األولى

 ؛حيز التطبيق وتلك المبلغة بعده 13.112
 إن عقد الرهن يعتبر بمثابة ضمان للدين، يخول لصاحبه حق الثانية الخالصة :

حبس الدين الناتج عن تنفيذ الصفقة العمومية والذي يتجسد عمليا بعد إشعار الغير 
الحائز بعقد الرهن، كما أن عقد الرهن يمنح لصاحبه حق االمتياز في تحصيل مقابل 

دامت ال تدخل ضمن االمتيازات هذا الرهن، على الرغم من جميع التعرضات، ما 
 المذكورة أعاله؛ 13أو المادة  1948من ظهير  8المنصوص عليها في الفصل 

 إن عدم تسليم المبالغ المالية الناتجة عن تنفيذ صفقة مرهونة إلى الخالصة الثالثة :
المؤسسة صاحبة الرهن قد يترتب عنه إمكانية مطالبة هذه األخيرة بالتعويض عن 

صة وحرمانها من استغالل األموال التي تتمتع بخصوصها بحق االمتياز تفويت الفر 
 التحصيل؛ واألسبقية في

 مع : إن االجتهاد القضائي، باعتباره مصدر من مصادر القانون، مجالخالصة الرابعة
متى تبين له أن  والتشطيب عليهاعلى إلغاء الحجوزات  عند المصادقة على الحجز
 عن تنفيذ صفقات عمومية مرهونة؛موضوع الحجز أموال ناتجة 

 من قانون المسطرة المدنية تؤكد على  437: إن مقتضيات الفصل الخالصة الخامسة
عدم قابلية تنفيذ الحكم القاضي بإنجاز عمل من قبل الغير أو على حسابه إال بعد 
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تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تفيد أنه لم يقع أي تعرض أو 
 ف ضده.استئنا

 إن من شأن عدم تحويل المبالغ المالية توقف مؤسسات االئتمان الخالصة السادسة :
القروض لفائدة المقاوالت في إطار رهن الصفقات  حالمستفيدة من الرهن عن من

 .العمومية
 سبة للصفقات غير المشمولة بالرهنبالن 

ذا كان موضوع الحجز أموال تعود إلى صفقات  نجاز إتم  أو هي في قيد اإلنجازوا 
التصريح بوجود المبالغ المالية المراد الحجز عليها فإن ، واستالمها النهائياألشغال بشأنها 

أو عدم وجودها، يتوقف على الوضعية النهائية للصفقة العمومية، إذ ال يمكن الحجز على 
سليم المبالغ المالية المرصودة إلنجاز صفقة عمومية إال بعد االنتهاء من األشغال والت

 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على ما يلي: 490ما أكده الفصل هو النهائي لها، و 
"ال يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال 
لها صفة األشغال العمومية أثر إال بعد استالم هذه األشغال وبعد اختصام جميع المبالغ 

  :يأتي ذكرهم حسب الترتيب التاليالمستحقة لمن 
العمال والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا -أ

 مقابال لها بسبب تلك األشغال؛
التي استخدمت في إتمام األشغال التي تستحق عنها  واألشياء األخرى المزودون بالمواد -ب

 المبالغ".
النهائي  وتم التسليمد أنجزت في صفقة عمومية األشغال ق والعتبار أن، ومما سبق

ن طرف المالية أصبحت مستحقة يتعين اإلدالء بكشف حسابي نهائي موقع م وأن المبالغلها 
القضائي ما فتئ يؤكد على أن الوثيقة الحاسمة  أن االجتهادسيما جميع األطراف اإلدارية، ال

شف الحسابي النهائي المقبول والموقع في تحديد الوضعية النهائية والمالية للصفقة هي الك
 من طرف جميع األطراف. 
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أكدته محكمة النقض في العديد من قراراته نذكر منها على سبيل المثال  وهو ما
في الملف اإلداري عدد  20/10/2004الصادر بتاريخ  1035القرار عدد 

 الذي جاء فيه ما يلي: 108/4/1/2003
ف يتبين أن المركز القانوني للمدعية كمتعاقدة مع حيث إنه بالرجوع إلى وثائق المل"

المدلى به وأن ما  99-98-102وزارة التربية الوطنية ثابت من خالل عقد الصفقة عدد 
 ومحضر تسليم نهائي لألشغال. 4استدلت إلثبات مديونيتها بكشف حساب مؤقت رقم 

المنجزة وال  وحيث إن الكشف الحسابي المؤقت ال يفيد الحجم الحقيقي لألشغال  
المبلغ النهائي للثمن المقابل لها وأن عقد الصفقة إنما يتضمن مبلغا إجماليا مؤقتا والشركة 
المدعية وا ن أدلت بكشف حسابي نهائي إال أنه غير موقع من طرف صاحبة المشروع 
والمحكمة لم تناقشه ولم تبحث في مسألة عدم توقيعه من اإلدارة فلم يكن ما اعتمده الحكم 

 لمستأنف كافيا للبت في القضية ".ا
ومن ثمة، فإن استحقاق المبالغ المالية و إمكانية التصريح بها كمقابل لألشغال 
المنجزة و بالتالي الحجز عليها، يتوقف على انتهاء األشغال العمومية و وضع كشف 

فال  حسابي نهائي بحيث إن هذا الكشف يعتبر هو المرجعية لتحديد حجم األشغال المنجزة،
يعقل البتة أن تصفى الصفقة على أساس كشوف مؤقتة مادام أن لها طابع مؤقت ليس إال 

يقي وأن الوضعية الختامية يجسدها كشف حسابي نهائي هو الذي يحدد الحجم الحق
ة إلى إعادة مراجعة ما تضمنته الكشوف المؤقتة، يدعد تلألشغال، وهو ما يؤدي في حاال

إلى أن يكون الكشف النهائي كشفا سلبيا ، ومعنى ذلك  أخرى ت وهو ما يؤدي أيضا في حاال
أنه أثناء تنفيذ األشغال يتم وضع كشوف مؤقتة ريثما تنتهي الصفقة ليوضع الكشف الحسابي 
النهائي، فال يقبل إذا أن يطالب المقاول بمستحقاته الناجمة عن تنفيذ صفقة وهو يدعي 

 إتمامها إال بناء على كشف حسابي نهائي.
فإنه يتعين التمييز بين ما إذا كانت هذه الصفقات مرهونة أو غير وبعد هذا العرض، 

 يلي: وذلك كمامشمولة بالرهن، 
o لنسبة للصفقات العمومية المرهونةبا 
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إدارة / يتعين التمييز في هذا الخصوص بين ما إذا كان قد تم تبليغ عقد الرهن إلى 
حيز  13.112اريخ دخول القانون رقم )ت 2015يونيو  12قبل تاريخ  مؤسسة عمومية

إدارة / مؤسسة لعقود الصفقات العمومية التي تم تبليغها إلى فبالنسبة التنفيذ( أو بعده، 
، فإن تحديد أصحاب االمتياز على ديون 2015يونيو  12طبقا للقانون، قبل تاريخ  عمومية

ر إليه أعاله، إذ المشا 1948الشركة صاحبة الصفقة العمومية المرهونة يخضع لظهير 
منه، على أن مموني هذه الشركة يستفيدون من األولوية عن  8من الفصل  3تنص الفقرة 

صاحب الرهن، غير أن ذلك المقتضى القانوني اشترط لقيام االمتياز تسليم األشغال و بتقييد 
هن إلى هذا االمتياز في السجل التجاري للشركة صاحبة الصفقة العمومية قبل تاريخ تبليغ الر 

 ؛الجهة صاحبة المشروع
، بمجرد تبليغها باألمر القاضي بإجراء إدارة / مؤسسة عموميةلذا، فإنه يتعين على 

 8حجز ما للمدين لدى الغير التأكد بداية من تحقق الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 
ي الشركة الشركة صاحبة الحجز، على فرض أنها أحد ممون وذلك بإدالءالمشار إليه أعاله، 

المحجوز عليها، بوثيقة تفيد أنه تم تقييد امتيازها في السجل التجاري للشركة صاحبة الصفقة 
األشغال، وعند تحقق هذين الشرطين يتعين  وكذلك استالمالعمومية قبل تاريخ تبليغ الرهن 

 . عالجهة صاحبة المشرو االدالء بتصريح إيجابي يفيد أن المبالغ المحجوز عليها توجد بين 
الء بتصريح سلبي لدى دأما في حالة عدم تحقق أحد الشرطين فإنه يتعين اال
 المحكمة يفيد ذلك لكون المبالغ المالية تعود إلى المؤسسة الراهنة.

، فإنه يتعين االدالء 13.112لصفقات العمومية الخاضعة للقانون رقم ل بالنسبةأما 
ال المراد الحجز عليها غير مملوكة بتصريح سلبي معلل، أمام المحكمة يفيد أن األمو 

لكون مصدرها صفقة عمومية موضوع رهن لفائدة الغير )المؤسسة  لصاحبة المشروع
وز بين يديه تنفيذ األمر البنكية(، مما يجعل من المستحيل قانونا وواقعا على المحج

 .القضائي
o الرهنبالنسبة للصفقات العمومية غير المشمولة ب 
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العمومية غير المشمولة بالرهن، ففي هذه الحالة، يجب التأكد أما بالنسبة للصفقات 
الحالة األخيرة وفي بالكشف الحسابي النهائي،  دالءوتم اإلمن كون األشغال قد أنجزت 

يتعين االدالء بتصريح إيجابي أمام المحكمة يفيد بوجود أموال مملوكة للشركة صاحبة 
 الصفقة المحجوز عليها بين يديكم.

III.  المنازعات المدنيةعلى مستوى 
 عقود الكراء .1

بمكانة هامة ضمن القضايا المعالجة من قبل الوكالة  تحظى القضايا الكرائية
سواء على مستوى تعدد أنواعها أو على مستوى تزايد عدد الملفات  القضائية للمملكة،

ترتبة المتعلقة بها يوما بعد يوم، وبشكل ملحوظ، وكذلك بالنظر إلى االنعكاسات المالية الم
عنها. وكل ذلك يرجع إلى العدد الكبير من العقود الكرائية المبرمة من قبل الدولة مع 

صدور عدة أوامر وأحكام قضائية شكلت تحوال هاما في  2019الخواص. ولقد عرفت سنة 
العمل القضائي، جاء أغلبها لصالح الدولة، بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الوكالة القضائية 

 من أجل الدفاع عن المال العام المرتبط بهذه القضايا. للمملكة
يخصص  أن الدولة تحتاج لتسيير مرافقها العمومية لوعاء عقاري، فيه كفمما ال ش

وعلى الرغم من أهمية هذا الوعاء المتوفر لدى  العمومية، أو إلسكان موظفيها. إليواء إدارتها
اإلقبال تزايد يكبير من المرافق العمومية التي ، فإنه لم يعد كافيا الستيعاب العدد ال8الدولة
يوما بعد يوم، بسبب تزايد حاجيات المواطنين، وتعددها، ما يدفع اإلدارات العمومية عليها 

 إلى اللجوء إلى إبرام عقود كراء مع الخواص.

                                                           

)امللك الخاص للدولة( على وعاء عقاري هام يتم تخصيص جزء منه لإلدارات العمومية قصد إيواء مرافقها العمومية أو إسكان تتوفر الدولة -8

 موظفيها في إطار ما يعرف باملساكن الوظيفية؛

 ،يراجع:ةملزيد من التفصيل حول أمالك الدولة الخاص

ني واملنازعات القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد األول، كلية العلوم محمد أوزيان: األمالك املخزنية باملغرب، النظام القانو -

 .2013-2012القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 

القتصادية حليمة قليش، تكوين وتحصين امللك الخاص للدولة، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية وا -

 .2015-2014واالجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 
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ذا كان هذا التعاقد ال يطرح أي إشكال على مستوى األساس القانوني الذي يستند  وا 
قتضيات القانونية المطبقة أثناء التعاقد وسريان آثاره، على اعتبار أن عقود الكراء إليه، والم

، تتم في إطار قانون الكراء المدني، وبالتالي تعتبر في هذا المجال المبرمة من طرف الدولة
وال تتمتع بأية امتيازات، وال تتوفر أية شروط استثنائية في  ،الدولة متعاقدة  كشخص عادي

باإلطار القانوني أهمها يتعلق ، تطرح من حين آلخرعملية ود، فإن هناك إشكاالت هذه العق
اختياريا أو  ذلكالمحل المكترى، سواء كان  أو انتقال ألداء السومة الكرائية، بعد تفويت

المفوت إليهم إبرام ملحق للعقد السابق أو عقد جديد، لمالئمة وضعيتهم  رفضجبريا، و 
جهة المكترية، كإدارة عمومية تخضع لمقتضيات قانونية خاصة، الجديدة مع خصوصيات ال

اإلدارة، وأحيانا يتعذر صرفها في اآلجال هذه  ما يعقد أمر صرف الوجيبة الكرائية من قبل 
و يطرح إشكاال  9يترتب عنه، قيام واقعة التماطل المؤدية إلى الحكم باإلفراغقد المحددة، ما 

 )المبحث األول(. ؤثر سلبا على تسيير مرافقها العموميةوي الدولةقانونيا وعمليا أمام 
وفضال عن اإلشكال المتعلق بصعوبة أداء الوجيبة الكرائية، يطرح إشكال آخر أمام 

بإنهاء العالقة الكرائية، ال سيما حين يمتنع المكري عن  المكترية، يتعلق العمومية اتاإلدار 
المكترية، بل قد يصل األمر  ةقبل اإلدار ليه من التوصل باإلشعار بإنهاء عقد الكراء المرسل إ

كراهات  إلى رفض تسلم مفاتيح المحل المكترى المعروضة عليه، ما يطرح إشكاالت عملية وا 
لبحث عن حلول لها، للتعجيل با مدعوةمعها، نفسها  الوكالة القضائية للمملكةتجد  ،واقعية

 .(يالمبحث الثانوللمال العام ) الدولة حماية لمصالح
  المبحث األول: إشكالية أداء الوجيبة الكرائية من طرف اإلدارة العمومية

 مالك جددبعد انتقال العين المكتراة إلى  ،المكترية
في أداء نفقاتها العمومية، ومنها الوجيبة تخضع العمومية  اتاإلدار مما ال شك فيه أن 

اللذين يتضمنان ضوابط  11ومراقبة نفقات الدولة 10الكرائية، لمرسومي المحاسبة العمومية

                                                           

ش يء إال ألن املحكمة لجد اإلدارة العمومية نفسها ملزمة بإفراغ محالت سكنية تأوي عدة أسر في إطار االستفادة من السكن الوظيفي، ال تأحيانا  -9

عليها األداء، بسبب تعنت املالك أو املالك الجدد، ورفضهم إبرام العقد، بعد  اعتبرتها متماطلة في أداء الوجيبة الكرائية، في حين أن اإلدارة يتعذر

 انتقال ملكية املحل املكتري إليهم والذي يعد الوثيقة األساسية لتبرير النفقة العمومية املتعلقة بأداء الوجيبة الكرائية. 

 2843الجريدة الرسمية عدد بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ) (1967ابريل  21) 1387محرم  10الصادر في  66.330املرسوم امللكي عدد -10

 (. 810الصفحة ،26/04/1967بتاريخ 
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وقواعد يتعين احترامها قبل األداء )الفرع األول(. وعلى الرغم من وضوح هذه المقتضيات 
دفع الوكالة  بشأنها على موقف ثابت، ما  استقر كن م، فإن القضاء المغربي لم يالقانونية

أكيد على القضائية للمملكة إلى التكثيف من جهودها من أجل توضيح هذه المقتضيات والت
ضرورة تطبيقها، أثمرت نتائج إيجابية، ال سيما صدور قرار هام عن محكمة النقض بتطبيق 
المقتضيات القانونية المتعلقة بالمحاسبة العمومية على قضايا الكراء التي تكون فيها الدولة 

 )الفرع الثاني(. طرفا، بعدما كانت محاكم الموضوع  تستبعد هذه المقتضيات
o على قضايا الكراءضوابط المحاسبة العمومية أهمية تطبيق : الفرع األول 

، بعد تفويت تجد اإلدارة العمومية المكترية نفسها أحيانا أمام إكراهات واقعية وقانونية 
المفوت إليهم إبرام ملحق  ورفضالمحل المكترى، سواء كان هذا التفويت اختياريا أو جبريا، 

وضعيتهم الجديدة مع خصوصيات الجهة المكترية،  مةءللعقد السابق أو عقد جديد، لمال
كإدارة عمومية تخضع لمقتضيات قانونية خاصة، ما يعقد أمر صرف الوجيبة الكرائية من 
قبل اإلدارة المكترية، وأحيانا يتعذر صرفها في اآلجال المحددة، ما يترتب عنه، قيام واقعة 

قانونيا وعمليا أمام اإلدارة العمومية ويؤثر ويطرح إشكاال  التماطل المؤدية إلى الحكم باإلفراغ
. وحين تتمسك الوكالة القضائية للمملكة بالمقتضيات  سلبا على تسيير مرافقها العمومية

، كانت المحاكم تستبعد ذلك بعلة ومراقبة نفقات الدولة القانونية المتعلقة بالمحاسبة العمومية
على أنه ال يفسخ عقد الكراء  الذي ينصمن قانون االلتزامات والعقود  694الفصل وجود 

بالتفويت االختياري أو الجبري للعين المكتراة ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه 
في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجرى بدون 

جرد انتقال المحل المكترى إلى ولذلك، فبم غش وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت.
المالك الجديد، تنتقل إلى هذا األخير االلتزامات والحقوق الناتجة عن عقد الكراء ويصبح 

 مستحقا للوجيبة الكرائية.
مادام بالنسبة للمكترين الخواص ال يطرح أي إشكال  غير أن هذا التفويت، إذا كان

مدني الذي ال يضع أية شروط أو إجراءات يتم في إطار القانون ال أداء الوجيبة الكرائية
                                                                                                                                                                                     

بتاريخ  5682( املتعلق بمراقبة نفقات الدولة، الجريدة الرسمية عدد 2008نونبر  4)1429ذي القعدة  05صادر بتاريخ  2.07.1235مرسوم رقم  -11

 .2008نونبر  13
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وأن األداء قد يتم بكل  ،12، السيما أن الكثير من عقود الكراء يتم إبرامها شفوياخاصة
الوسائل دون قيد أو شرط، فقد يتم بواسطة شيك أو تحويل بنكي وأكثر من ذلك قد يتم  

بأداء الوجيبة الكرائية من  عندما يتعلق األمر ، فإنهبيد ابمناولة مبلغ الوجيبة الكرائية يد
طرف إدارة عمومية، فإن األمر يختلف وال يكون بهذه البساطة، نظرا لكون هذا األداء يدخل 
جراءات محددة بنصوص قانونية  في إطار صرف النفقة العمومية التي تخضع لشكليات وا 

لمشار ا صريحة، وهي مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية ومرسوم مراقبة نفقات الدولة
 إليهما.

المتعلق بمراقبة نفقات  2008نونبر  4من المرسوم  8وفي هذا الصدد تنص المادة 
الدولة على أنه يجب على المحاسب العمومي قبل التأشير من أجل األداء أن يقوم بمراقبة 
صحة النفقة وذلك بالتأكد من اإلدالء بالوثائق والمستندات المثبتة، وهو ما أكدت عليه المادة 

من نفس المرسوم التي ألزمت مراقب النفقات العمومية بالتأكد من العقود األصلية  13
 لإليجار والعقود التعديلية المرتبطة بها، )ملحقات العقود(.

من المرسوم الملكي بسن نظام للمحاسبة العمومية والمغير  11كما يلزم الفصل 
بالتسديد أن يقوموا قبل التأشير  ، المحاسبين العموميين المكلفين2004دجنبر  24بمرسوم 

باألداء بمراقبة صحة النفقات، ومن بين ما تشمله هذه المراقبة؛ اإلدالء بالوثائق المثبتة التي 
 الجاري بها العمل. القانونيةتتطلبها النصوص 

يتبين من هذه المقتضيات القانونية أن المشرع المغربي ألزم اإلدارة العمومية أن تبرر 
 ة العمومية، ومنها بطبيعة الحال الوجيبة الكرائية بالوثائق والمستندات.أداء النفق

وفي الكراء فإن الوثيقة الوحيدة التي تبرر أداء الوجيبة الكرائية من طرف اإلدارة 
العمومية هي عقد كراء، محرر ومستوف لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، لكن ما 

األشخاص الذين تتحول إليهم العالقة الكرائية بعد يحدث في الواقع هو أن الكثير من 
                                                           

املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال املنهي  67.12انون رقم من الق 3تنص املادة -12

قم على وجوب إبرام عقد الكراء بمحرر ثابت التاريخ يتضمن عدة بيانات تتعلق باملحل املكترى وبالتزامات وحقوق الطرفين. )الظهير الشريف ر 

 28وتاريخ  6208( منشور بالجريدة الرسمية عدد 67.12بتنفيذ القانون رقم  2013نونبر  19) 1435من محرم  15تاريخ الصادر ب 1.12.111

 .7328الصفحة  2013نونبر 

 غير أن العقود املبرمة من قبل اإلدارات العمومية تكون دائما مكتوبة. ومع ذلك هناك العديد من عقود الكراء تبرم شفويا بين الطرفين.
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إبرام ملحقات لعقود الكراء أو عقود كرائية جديدة،  يرفضون اكتسابهم ملكية المحل المكترى، 
فتجد اإلدارة نفسها أمام وضعية مستشكلة يتعذر عليها معها، من الناحية القانونية أداء 

يه العمل القضائي حالة المطل،التي على الوجيبة الكرائية التي حل أجلها، ما يرتب عل
 أساسها تتم مطالبة اإلدارة المكترية باإلفراغ.

o موقف القضاء المغربي من تمسك اإلدارة المكترية بضوابط الفرع الثاني :
 المحاسبة العمومية وقواعد مراقبة نفقات الدولة، ألداء الوجيبة الكرائية

النصوص القانونية التي تخضع لها ب لكةتمسك الوكالة القضائية للممعلى الرغم من 
نفقات اإلدارة العمومية المشار إليها، فإن بعض المحاكم المغربية تتغاضى عن تطبيقها، 
وتعتبر اإلدارة العمومية المكترية في حالة مطل، بمجرد حلول أجل أداء السومة الكرائية، 

لنصوص القانونية الخاصة دون مراعاة لخصوصيات الجهة المكترية، كإدارة عمومية، وال ل
 التي تخضع لها.

بإفراغ هذه اإلدارات من المحالت المكترية، على الرغم من أن  وبناء عليه يتم الحكم
أداء الوجيبة  مناإلدارة  تتمكنحتى ، المكري هو من يرفض إبرام ملحق للعقد أو عقد جديد

ت الدولة المشار إليهما أعاله، طبقا لقانون المحاسبة العمومية ومرسوم مراقبة نفقا ،الكرائية
واللذين يعتبران نصين خاصين، يتعين ترجيحهما على النص العام المضمن في قانون 

مثال، بأنه استنادا إلى  13االلتزامات والعقود. وهكذا قضت محكمة االستئناف بالرباط
رف من قانون االلتزامات والعقود، فإن عقد الكراء عند وفاة الط 694مقتضيات الفصل 
يتحول إلى الورثة بقوة القانون  ويصبحون طرفا فيه، ورتبت عن ذلك  المكتري أو المكري،

، على الرغم من رفض المالك الجديد للمحل تماطلة في أداء الوجيبة الكرائيةاعتبار اإلدارة م
، التي تعذر عليها بسبب ذلك أداء المكترى إبرام عقد كراء جديد باسمه مع اإلدارة المكترية

 لوجيبة الكرائية.ا
أنه تعامل مع اإلدارات العمومية المكترية، كأنها شخص عادي  يتبين من هذا القرار
ستبعد المقتضيات الخاصة المضمنة في مرسوم المحاسبة العمومية ايخضع للقانون المدني، و 

                                                           

 . غير منشور.364/1303/2013في امللف عدد  2015مارس  17الصادر عن محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ  187القرار رقم -13
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نصوص قانون االلتزامات والعقود هي على الرغم من أن ومراقبة االلتزام بنفقات الدولة، 
المحاسبة العمومية  ن نظامأ حين فيقتضيات عامة تطبق على جميع األشخاص والحاالت م

 ترجيح هذه األخيرة.ما يتعين  يعتبر نصا خاصا يطبق على اإلدارات العمومية فقط،
داراتها العمومية تخضع لمقتضيات خاصة بها، الهدف من   وعليه، فبما أن الدولة وا 

ام وا عمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في أداء النفقات سنها هو المحافظة على المال الع
محاكم الموضوع يتعين على  فإنه كانالعمومية، وهي مقتضيات لها ارتباط بالنظام العام، 

خصوصية لمراعاة  المتعلقة بذلك من قبل الوكالة القضائية للمملكة، أمامها الدفوعالتي أثيرت 
  .14الجهة المكترية كإدارة عمومية

من قانون  694بين مقتضيات الفصل  اأو تعارض اأنه ليس هناك تناقض ومعلوم
االلتزامات والعقود والمقتضيات المنصوص عليها في مرسومي المحاسبة العمومية ومراقبة 
نما هناك تكامل بينها، بحيث يؤدي انتقال ملكية العين المكتراة  االلتزام بالنفقات العمومية، وا 

إلى انتقال الحقوق وااللتزامات إليه، ولعل أهم التزام يتحمله هذا  إلى المالك الجدد،
وضعيته مع خصوصية الجهة التي  ليالئم ،األخير،هو إبرامه لملحق للعقد أو عقد كراء جديد

بتبرير نفقاتها العمومية بالوثائق والمستندات،  التي تلزميتعاقد معها، وهي إدارة عمومية، 
مبرم من طرف المالك الجديد للعين  مكتوب إال بوجود عقد كراء وهي أمور ال يمكن قيامها 

 المكتراة، باعتباره، هو المكري، وبالتالي هو الدائن. 
القضائي الذي دأب على استبعاد مقتضيات  طبع العملوعلى الرغم من التردد الذي 

عن محكمة  تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استصدار قرار هام العمومية، فقدالمحاسبة 
النقض يقضي بضرورة مراعاة خصوصية اإلدارة العمومية وخضوعها لقانون المحاسبة 
العمومية، وبالتالي ضرورة إبرام ملحق للعقد أو عقد جديد من قبل من تنتقل إليه ملكية 

إبرام  المكترية لعدمأداء الوجيبة الكرائية من قبل اإلدارة العمومية  وأن تعذرالمحل المكرى، 
 جديد ال يجعلها في حالة مطل. عقد

                                                           

 اإلدارة، حيناملقتضيات القانونية التي تخضع لها هذه  تطبيقليس القصد هو منح امتياز لإلدارة في مواجهة املتعاقدين معها، وإنما املقصود هو -14

 من ميزانية الدولة، نظرا لكون هذه النصوص القانونية تم سنها لحماية املال العام. نفقاتأداء يتعلق األمر ب
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في الملف عدد  2019أكتوبر  22المؤرخ في  517/6ويتعلق األمر بالقرار عدد  
من قانون  254في حين  فإنه بمقتضى الفصل " والذي جاء فيه ما يلي: 184/1/6/2017

ا من االلتزامات والعقود" يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئي
غير سبب مقبول" ، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطرف الطاعن تمسك بكون صرف 
مبالغ الكراء تنفيذا لإلنذار أو لحكم قضائي، يتوقف على إنجاز عقد ملحق يحدد صفة 
المالكين الجدد بعد وفاة المكري األصلي حسبما يقتضيه قانون المحاسبة المستند للمرسوم 

والقوانين ذات الصلة، وأنها راسلت ورثة المكتري المطلوبين في  12/4/1967الملكي لسنة 
النقض بهذا الخصوص ورفضوا توقيع عقد جديد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 
اعتبرت أن الطرف الطاعن في حالة مطل في األداء استنادا للتوصل باإلنذار ولسبقية 

ما تمسك به الطرف الطاعن وعند االقتضاء،  القضاء بوجيبة كرائية، ودون أن تجيب على
التأكد من كون ذلك يعد سببا مقبوال يبرر درء المطل الموجب لإلفراغ، حسب مقتضيات 

ليه، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه إالمشار  254الفصل 
 ".للنقض واإلبطال

ة التي تضطر إلى اكتراء بعض يتبين من دراسة هذا الموضوع أن اإلدارة العمومي
كراهات تتعلق  المحالت إليواء مرافقها العمومية أو إلسكان موظفيها تعترضها صعوبات وا 
بأداء الوجيبة الكرائية في حالة انتقال المحل المكترى إلى الغير، ورفض هذا األخير تحيين 

العمل  فكانة الكرائية عقد الكراء القائم أو إبرام عقد جديد، ما يتعذر عليها  أداء الوجيب
وهي الحالة التي تمنح للمكري ،، قيام حالة التماطل في مواجهتها يرتب عن ذلك القضائي

 وراعت، ، غير أن محكمة النقض أرجعت األمور إلى نصابهاالحق في المطالبة باإلفراغ
خصوصيات الجهة المكترية كإدارة عمومية تخضع في أداء نفقاتها العمومية لضوابط 

. ونأمل أن تحذو محاكم الموضوع حذو محكمة النقض وأن تراعي حاسبة العموميةالم
 خصوصية اإلدارات العمومية، حماية للمال العام.

  إشكاليات قضايا العرض العيني للمفاتيح  الثاني:المبحث 
تتوصل الوكالة القضائية للمملكة بعدد هائل من الملفات مرفقة بالمفاتيح التي يتعذر 

المكتراة مستغنية عن المحالت  بعدما تصبحرة المكترية تسليمها إلى المكرين، على اإلدا
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المكرين بناء على ما تنص عليه بنود هذه العقود. غير أن الكثير من  عقود الكراء، وتنهي
التي ستمكنها من "  عن الطريقةتسلم المفاتيح، ما يدفع اإلدارة المكترية إلى البحث  يرفضون 

 لمفاتيح إلبراء ذمتها المالية.التخلص" من هذه ا
وتتجلى أهمية هذه الملفات في كون أي تأخير في مباشرة المساطر واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة، سيترتب عنه تراكم الوجيبة الكرائية في ذمة اإلدارة العمومية المكترية، على الرغم 

عدد هذه الملفات يتزايد من إنهائها لعقد الكراء واستغنائها عن المحل المكترى. ال سيما أن 
 الملفات. هذبعدد كبير من هيوم بعد يوم، حيث تتوصل الوكالة القضائية للمملكة 

لعدة  وقانون المسطرة المدنية وعلى الرغم من تضمن قانون االلتزامات والعقود
 وألهذه اإلشكاالت؛ كالعرض العيني لموضوع االلتزام،  تتضمن حلوالمقتضيات قانونية، 

 الوكالة القضائية للمملكةي صندوق األمانات الذي تعينه المحكمة، فإن سلوك إيداعه ف
كراهات متعددة، بسبب تعدد صعوب تعترضها للمساطر المتعلقة بهذه المقتضيات، ات واقعية وا 

إذا كان يبدو من االطالع على هذه المساطر وتعقدها وطول مدتها وارتفاع تكاليفها المالية؛ ف
، قانون االلتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنيةقانونية المضمنة في ظاهر المقتضيات ال
 ا تجاه المكرينتوفر على آليات قانونية للوفاء بالتزاماتهت اإلدارة العموميةأن األمر هين، وأن 

 ، فإن التطبيق العملي لهذه المقتضيات أبان عن صعوباتاوتنفيذها، وبالتالي إبراء ذمته
كراهات ج واضحة هذه  مة، تحول دون تحقيق المبتغى والهدف المنشود من سنوا 

تيه ت، فأو تسلم المفاتيحعن التوصل باإلنذار  المكري ، السيما عندما يتقاعس المقتضيات
 احتار حول المساطر المناسبة التي ستمكنهتبين هذه المقتضيات القانونية و  اإلدارة المكترية

 .ابراء ذمتهإل المفاتيحمن التخلص من 
عرض المفاتيح على  تطرحها مسطرةلذلك ومن أجل اإللمام باإلشكاالت التي و 
الذي تعتمد عليه ، سنتطرق بداية لألساس القانوني أو إيداعها بصندوق األمانات المكري 

)المطلب األول(، قبل أن نناقش  الوكالة القضائية للمملكة في مباشرتها لهذه المساطر
طروحة أثناء تطبيق هذه المقتضيات على أرض الواقع الحاالت العملية واإلشكاالت الم

 )المطلب الثاني(.
o األساس القانوني لمسطرة العرض العيني للمفاتيحالمطلب األول : 
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على الرغم من وضوح النصوص القانونية التي ظلت الوكالة القضائية للمملكة تتمسك 
طلباتها الرامية إلى اإلذن بإيداع االستجابة ل يترددون في المحاكم كانوابها، فإن السادة رؤساء 

  .المفاتيح في المحكمة، بعد تعذر تسليمها للمكرين ألسباب غالبا ما ترجع إليهم
فمن المعلوم أن المدين يعتبر في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا، 

ألجل . ويكون كذلك، أيضا، ويصبح في حالة مطل بمجرد حلول ا15من غير سبب مقبول
المقرر في السند المنشئ لاللتزام، فإن لم يحدد لاللتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل، 

 . 16إال بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين
وفي المقابل يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض، دون سبب معتبر قانونا، استيفاء 

المدين، أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية قبل من  األداء المعروض عليه
 المحددة في السند المنشئ لاللتزام التي تقتضيها طبيعته. 

غير أن مطل الدائن ال يبرأ ذمة المدين، فإذا كان محل االلتزام مبلغا من النقود وجب 
ضه، كان له أن على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قب

ذا كان محل االلتزام قدرا  يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع األمانات الذي تعينه المحكمة، وا 
من األشياء التي تستهلك باالستعمال أو شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن 

رفض الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد، أو الذي تقتضيه طبيعة االلتزام، فإذا 
تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع األمانات الذي تعينه محكمة مكان 

من قانون  275وذلك وفقا لمقتضيات الفصل  17التنفيذ، عندما يكون الشيء صالحا لإليداع
 .  االلتزامات والعقود

روض الوفاء في الباب المتعلق بع ن المسطرة المدنية هذه المقتضياتولقد أكد قانو 
 :على أنه 174داع حيث نص في الفصل واإلي

                                                           

 من قانون االلتزامات والعقود املغربي على ما يلي: 254ينص الفصل  -15

 جزئيا، من غير سبب مقبول". أو" يكون املدين في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا 

 من قانون االلتزامات والعقود املغربي على ما يلي:  255 ينص الفصل -16

 "يصبح املدين في حالة مطل، بمجرد حلول األجل املقرر في السند املنش ئ لاللتزام، فإن لم يعين لاللتزام أجل، لم يعتبر املدين في حالة

 .يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين ....." أنمطل، إال بعد 

 من قانون االلتزامات والعقود املغربي. 275الفصل  -17
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" يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته، بعد رفض 
 الدائن له، دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح اإليداع ما دام القاضي قد أذن له في ذلك".

إذا كان الدائن قد  ،مغير أن المدين يعفى من مباشرة مسطرة العرض العيني لاللتزا
سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ االلتزام، أو إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية ألداء 
االلتزام وأمسك عنها، كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين، عندما ال يتقدم الدائن 

مقام العرض الستيفائه، وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن 
، كما يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما 18الحقيقي

في جميع األحوال التي ال يستطيع فيها لسبب يرجع لشخص الدائن، أداء التزامه  ،يجب عليه
 .19أو ال يستطيع أداءه في أمان

كن المدين من تنفيذ يتبين مما سبق بأن المشرع المغربي حدد آليات ووسائل تم
أو أشياء يتعين عليه تسليمها للدائن  دو قالتزامه، سواء كان موضوع االلتزام مبلغا من الن

 إلبراء ذمته. 
لمكتري أن يبرأ لنستنتج أن  ،وبتطبيق هذه المقتضيات القانونية على موضوع المناقشة

إنهاء أو فسخ العالقة  بعد ،تسلم مفاتيح المحل المكترى  نفي حالة امتناع المكري ع ،ذمته
ال فإنه يلتجأ إلى رئيس المحكمة االبتدائية من أجل  عليه، عرض المفاتيحبالكرائية،  وا 

 استصدار أمر يأذن له فيه بإيداع المفاتيح بالمحكمة ووضعها رهن إشارة المكري ليستلمها.
دارات وفي الممارسة العملية غالبا ما يتم تضمين عقود الكراء المبرمة من طرف اإل

العمومية بندا خاصا ينص على أن هذه األخيرة، يحق لها إنهاء عقد الكراء بعد إشعار 
وا عالم المكري عن طريق البريد المضمون، قبل أجل معين يتم تحديده مسبقا من قبل 
المتعاقدين، وهذا ما تعمل اإلدارة المكترية على تطبيقه بعد اتخاذها قرار إنهاء العالقة 

إلى اإلدارة المكترية تحت  ترجعمكرين اإلشعارات الموجهة لل أن بعض الكرائية، غير
الوكالة القضائية للمملكة  ، فتضطر هذه األخيرة إلى اللجوء إلى 20مالحظة " غير مطالب به"

                                                           

 من قانون االلتزامات والعقود املغربي. 277الفصل -18

 من قانون االلتزامات والعقود املغربي. 278الفصل -19

 جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: - 20
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أية  أحيانا إلىوالتي ال تفضي عن طريق المفوضين القضائيين، لمباشرة مسطرة التبليغ 
من قانون المسطرة المدنية من أن التبليغ  38الفصل  على الرغم مما ينص عليه ،نتيجة

الواقع في موطن المبلغ إليه يعتبر صحيحا، وبالتالي ففي حالة توصل أحد األشخاص 
يكون التبليغ سليما ويرتب آثاره  باإلشعار،باالستدعاء أو  إليه،المتواجدين في موطن المبلغ 

 القانونية.
مسطرة العرض  باشر الوكالة القضائية للمملكةتوبعد فشل التبليغ عن طريق المحكمة 

مباشرة هذه ثم مسطرة اإليداع العيني، لكن على إذن من المحكمة،  للمفاتيح بناءالعيني 
مكانيات كبيرة، بسبب كثرة هذه الملفات وتعقد اإلجراءات  المساطر يتطلب مجهودات هامة وا 

المفاتيح في  اإلذن بإيداععلى  وتعددها، وتردد بعض السادة رؤساء المحاكم في الموافقة
 العالقة الكرائية قائمة بين الطرفين، كتابة الضبط التابعة للمحكمة. ويؤدي ذلك إلى بقاء

فتجد اإلدارة المكترية نفسها ملزمة  على الرغم من إنهاء عقد الكراء من قبل اإلدارة المكترية،
 لكراء والتخلي عن العين المكتراةبأداء الوجيبة الكرائية عن الفترة الالحقة إلنهاء عقد ا

فراغها.  وا 
o  اإلشكاالت المترتبة عن رفض العمل القضائي من  : موقفالثانيالمطلب

 المكرين تسلم المفاتيح
لقد أثار تطبيق المقتضيات القانونية المشار إليها أعاله على أرض الواقع عدة 

وذلك عندما يتعذر على هذه وبرزت إكراهات أمام اإلدارات العمومية المكترية،  ،إشكاالت
األخيرة تسليم المفاتيح للمكرين، والسبب في ذلك يرجع غالبا إلى عدم العثور عليهم في 

إلى مباشرة مسطرة إيداع القضائية للمملكة  فتلجأ الوكالة ،عناوينهم المضمنة في عقود الكراء
 رئيس المحكمة. إلى السيدالمفاتيح في المحكمة، بناء على طلب موجه 

                                                                                                                                                                                     

الصفقة وأن عبارة غير مطالب به  إذا كانت فعال ال تفيد  "في حين أن اإلنذار املذكور قد وجه للمطلوبة بعنوانها الوارد بعقد

التوصل الذي ال يكون إال بالتوقيع املرسل إليه أو من له الصالحية على توصله  بالرسالة إال أن العبارة املذكورة قد تكون بمثابة 

م يعمد إلى سحب الرسالة وهي أمور ول ،قد توصل باإلشعار بالسحب ،رفض متى ثبت أن املرسل إليه أو من له صالحية التوصلال

واقعية كان على املحكمة التثبت منها من أجل ترتيب األثر القانوني على العبارة الواردة بالرسالة وليس فقط االكتفاء بالقول بأن 

 مما يجعل قرارها عرضة للنقض". ،عبارة غير مطالب به ال تفيد التوصل دون التثبت مما ذكر

 . غير منشور.1207/4/2/2011في امللف اإلداري عدد  03/01/2013در عن محكمة النقض بتاريخ الصا 9/2القرار رقم -
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ذا كان هذا اإلجراء مقررا بمقتضى نص قانوني صريح، وهو ما الفصل  من  275وا 
رؤساء بعض السادة من قانون المسطرة المدنية، فإن  148صل فقانون االلتزامات والعقود وال

، أما األوامر التي تعلل قضاءها 21هذه الطلبات، بدون تعليل أحيانايرفضون  المحاكم كانوا
 أن:ومن أمثلة ذلك ؛ مختلفةتستند على مبررات كانت داع، فبرفض طلب اإلذن باإلي

المكرية لم ترفض تسلم مفاتيح العين المكراة حتى يمكن اعتبار ذلك مسوغا إليداعها " 
نما تعذر عرض هذه المفاتيح على المكرية، لكون محلها مغلق باستمرار،  بكتابة الضبط، وا 

ي خارج أوقات العمل، بعد اإلذن في ذلك من األمر الذي يخول الطالب القيام بالعرض العين
قبل الجهة المختصة، لطلب إيداع المفاتيح بكتابة الضبط، وبذلك فالطلب غير مبرر وجدير 

 .22"بالرفض
 غير أن هذا التعليل يثير المالحظات التالية:

  من قانون االلتزامات والعقود تنص على أن  270إن الفقرة األخيرة من الفصل
)المكرية( أو غيابه، عند ما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ االلتزام سكوت الدائن 

وبما أن تسليم المفاتيح يتطلب مشاركة المكرية في هذه العملية،  يعتبر رفضا منه.
فإن غيابها عن مسكنها، وعدم العثور عليها من طرف المفوض القضائي، الذي تردد 

لكراء، وأكثر من ذلك، ترك لها عنوانها المضمن في عقد اب مسكنها عدة مرات على
من قانون المسطرة المدنية،  39إشعارا بالحضور إلى مكتبه، طبقا لمقتضيات الفصل 

وهو اإلشعار الذي ظل بدون جواب، يجعل المعنية باألمر في حكم رفض تسلم 
 ، وبالتالي إمكانية إيداعها في المحكمة؛المفاتيح

                                                           

في امللف أوامر بناء  2013ابريل  25الصادر عن السيد رئيس املحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ  2879/2013لقد جاء في األمر عدد  -21

 ما يلي: 2879/1109/2013على طلب رقم 

قدم من طرف ..... على حالته الراهنة، من غير إثباته وتأسيسه بصورة صحيحة وسليمة النعدام أساسه " حيث إن الطلب 

، رالقانوني املوجب لالستجابة إليه، األمر الذي يجعل املقال املقدم، للسبب والعلة املذكورة، معتل األساس وغير جدير باالعتبا

 مما يعرضه للرفض".

 مة االبتدائية بمكناس قض ى السيد رئيس املحكمة بما يلي:وفي قضية أخرى عرضت على املحك

 "حيث إن الطلب غير مؤسس قانونا إذ ال يمكن إيداع مفاتيح باملحكمة لذلك نصرح برفض الطلب".

 .2190/1109/2018في امللف رقم  22/3/2018األمر الصادر عن السيد رئيس املحكمة االبتدائية بمكناس بتاريخ 

 .6304/1109/2016في امللف عدد  06/09/2016الصادر عن السيد رئيس املحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ  6304األمر عدد  -22
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  نص صراحة على أن التبليغ يتم إلى من قانون المسطرة المدنية ي 38إن الفصل
وبما أن المفوض القضائي المكلف  الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله.

بالتبليغ وجد حارس مسكن المكرية، الذي رفض التوصل باإلشعار، فإن ذلك يعتبر 
بمثابة الرفض، وبما أن التبليغ تم في موطن المكرية، فإنه كان على السيد رئيس 

ن يرتب اآلثار القانونية المناسبة لذلك، ال أن يرفض طلب اإليداع، ذلك أن المحكمة أ
ومنها تبليغ الشخص في موطنه أيضا؛ أي أنه في  ؛المشرع حدد عدة طرق للتبليغ

حالة ما لم يكن الشخص المعني حاضرا، فإن أي شخص آخر يتواجد في موطنه، 
حارس مسكن  رفض ، حين ، وهو ما وقع في هذه النازلةالتبليغيقوم مقامه في 

 ، وهو أحد الخادمين أيضا التابعين لها، ويقطن في نفس موطنها؛التوصل المكرية
  من قانون االلتزامات والعقود ينص على أن ذمة المدين ال تبرأ  275لئن كان الفصل

من نفس القانون ينص  277إال إذا عرض محل االلتزام عرضا حقيقيا، فإن الفصل 
للعرض الحقيقي من جانب المدين إذا كانت مشاركة الدائن على أنه ال محل 

وجه االستدعاء للدائن مقام يضرورية ألداء االلتزام وأمسك عنها. وفي هذه الحالة 
العرض الحقيقي، وهذا ما ينطبق على هذه النازلة، حيث تعذر على اإلدارة المكترية 

بالفسخ، كما سبق لها رفض تسليم المفاتيح للمكرية التي سبق لها التوصل باإلشعار 
تسلم المفاتيح المعروضة عليها، وهو ما يستنتج من عدم حضورها إلى مكتب 

 ولرفض خادمها تسلم هذه المفاتيح، بمسكنها،المفوض القضائي الذي ترك لها إشعارا 
 يجعل اإلدارة مبرأة لذمتها. التوصل، ماأنها رفضت 

 ( من الفصل 2تنص الفقرة )المدين  ىتزامات والعقود على أنه يعفمن قانون االل 278
من واجب القيام بالعرض الحقيقي، وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه في جميع األحوال 
التي ال يستطيع فيها المدين، لسبب يرجع لشخص الدائن أداء التزامه أو ال يستطيع 

وبما أن  من قانون المسطرة المدنية. 174، وهذا ما أكد عليه الفصل أداءه في أمان
اإلدارة المكترية تعذر عليها تسليم المفاتيح إلى المكرية، لسبب يرجع لشخص هذه 

ما على األقل هذا  باستمرار، أوالمتجلي في غيابها عن مسكنها  ،نفسها األخيرة
تعفى  العمومية( )اإلدارة لمفوضين القضائيين، فإن الجهة المكتريةبه خادمها ل صرح
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ح، وبالتالي يكون طلبها الرامي إلى إيداع هذه المفاتيح من العرض العيني للمفاتي
 بالمحكمة مؤسسا قانونا ومبررا واقعيا.

  لقد علل األمر موضوع النقاش قضاءه بكون اإلدارة لم تستنفذ كل اإلجراءات المتعلقة
بالتبليغ، حسب ما يفهم من هذا التعليل، الذي جاء فيه بأنه على الجهة المكترية أن 

قد تردد كان غير أن المفوض القضائي  ة التبليغ خارج أوقات العمل.تباشر مسطر 
عدة مرات على مسكن المكرية، وترك لها إشعارا عند الحارس الذي يعتبر خادما 
لديها، لكن دون جدوى، وبالتالي فإن التبليغ خارج أوقات العمل سيؤول إلى نفس 

باشرتها اإلدارة المكترية عن  المآل، وهو ما تم فعال حيث لم تسفر هذه المسطرة التي
 أية نتيجة.

قد ترتبت عن األمر القاضي برفض طلب إيداع المفاتيح بالمحكمة نتائج هذا، و  
المكترية، حيث تم الحكم عليها من طرف قضاء الموضوع بنفس  اإلدارةوخيمة بالنسبة 

نهاء عقد الكراء، المحكمة بأداء الوجيبة الكرائية عن المحل المكتري، عن الفترة الالحقة إل
وا عالمها بذلك بواسطة رسالة توصلت ، رغم إفراغها لهذا المحل، ووضعه رهن إشارة المكرية

بها فعال. وقد علل الحكم القاضي بإلزام اإلدارة المكترية باألداء، قضاءه بكون فسخ عقد 
براء  إنهاءالكراء ال يعد  ، مادام لم يسلم ذمة المكتري من واجبات الكراءلللعالقة الكرائية، وا 

عرضا حقيقيا متبوعا باإليداع، ومادام  عليه ، أو يعرضهاالمكري مفاتيح المحل المكترى إلى 
أن واقعة تسليم المفاتيح للمكرية لم تتم بصفة فعلية وحقيقية، رغم فسخ عقد الكراء الرابط بين 

دارة باشرت فعال ، والحال أن اإل23الطرفين، فإنه ظل تحت حيازته القانونية وتحت مسؤوليته
لكن تعمد الجهة المكرية عدم التوصل هو  ،هذه المساطر المذكورة من طرف المحكمةكل 

 الذي حال دون تسليم المفاتيح.
وبعدما استأنفت اإلدارة المكترية هذا الحكم أمام محكمة االستئناف، أصدرت هذه 

ادامت الجهة المكترية لم قضاءها، بأنه م ةاألخيرة قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف معلل

                                                           

 )غير منشور(. 134/1301/2016في امللف عدد  20/3/2017الصادر عن املحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ  32الحكم عدد -23
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تثبت تسليمها لمفاتيح المحل موضوع النزاع للمكرية التي نفت تسلمها بصفة قانونية، فإن 
  .24العالقة الكرائية تبقى مستمرة بين الطرفين

تعليل الحكم القاضي بإلزام اإلدارة المكترية بأدائها الوجيبة الكرائية  إنفوبناء عليه، 
العقد أو إنهاءه بعلة بقاء المحل المكترى في حوزة اإلدارة المكترية،  عن الفترة الالحقة لفسخ

رئيس السيد ال يستند على أساس قانوني، سيما إذا ثبت رفض المكرية تسلم المفاتيح، ورفض 
الجهة المكترية، كان بسبب  ةالمحكمة طلب إيداعها. وبالتالي فإن بقاء هذه المفاتيح في حوز 

 أيضا. األمر وتعذر إيداعها بالمحكمةتعذر تسليمها للمعنية ب
) محكمة النقض( أن قضى بإبراء  ومما تجدر اإلشارة إليه أنه سبق للمجلس األعلى 

ذمة اإلدارة المكترية من الوجيبة الكرائية،  بعدما  استنتج من وقائع القضية أن المكري يتعمد 
 29صادر عنه بتاريخ عدم التوصل باإلشعار وبالمفاتيح، حيث جاء مثال في القرار ال

بأن المحكمة، لما اعتبرت بأن فسخ  ،7/1/6/2009في الملف المدني عدد  2010يونيو
الكراء يتوقف على إيداع المفاتيح ودون مراعاة ما تمسك به الطاعن من فسخ لعقد الكراء، 

ي العقد طبقا لما تم االتفاق عليه في بنود العقد، ومن إشعاره للمطلوبين في عنوانهما الوارد ف
المذكور، ومن أن استحالة توصلهما راجع إلغالقهما المحل موضوع عنوانهما باستمرار، 

 يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض واإلبطال.
 ويستنتج من هذا الموقف الخالصات التالية:

  المضمن في عقد لقد اقتنعت محكمة النقض بأن عدم العثور على المكري في عنوانه
 الكراء، يعتبر بمثابة رفض التوصل؛

  إن مجرد العلم بفسخ عقد الكراء يرتب أثار هذا الفسخ، ويوقف سريان العقد، ويعفى
من قانون االلتزامات والعقود من  278المدين )المكتري( طبقا لمقتضيات الفصل 

يستطيع فيها  واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته في جميع األحوال التي ال
لسبب يرجع للشخص الدائن أداء التزامه؛ وبما أن عدم التوصل بالمفاتيح يرجع إلى 

 بالعرض العيني؛القيام حتى المكري، فإن ذلك يعفي اإلدارة المكترية من 

                                                           

 .50/1301/2017في امللف عدد  26/12/2017بتاريخ  الصادر عن محكمة االستئناف بالرباط 934القرار رقم  -24
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  إن استحالة تبليغ المكري بسبب إغالقه للمحل موضوع عنوانه باستمرار، يعفي
لمفاتيح، ويعفيه أيضا من أداء الوجيبة الكرائية المكتري من مباشرة مسطرة إيداع ا

 ه.ائالمترتبة عن الفترة الالحقة لتاريخ فسخ العقد أو إنه
موقف ستكون له نتائج وخيمة أمام غياب الوسائل القانونية ومما ال شك فيه أن هذا ال

"نزيف" تراكم  الفعالة إللزام المكرين بتسلم المفاتيح بعد إنهاء أو فسخ العالقة الكرائية، ووقف
و الفسخ، ال سيما أن بعض المكرين أالمبالغ المالية المترتبة عن الفترة الالحقة لإلنهاء 

يستغلون الثغرات القانونية التي تشوب مسطرة التبليغ، فيستعملون شتى الوسائل التي تمكنهم 
على  إلدارة،امن إطالة أمد النزاع، مع ما يترتب عن ذلك من تراكم المبالغ المالية في ذمة 

فراغ المحالت المكتراة ووضعها رهن إشارتهم. من الرغم  إنهاء عقود الكراء وا 
اإلكراه للسادة  اتوضح هذ على الوكالة القضائية للمملكة أنكان لزاما وبناء عليه، 

رؤساء المحاكم الذين كانوا يترددون في قبول طلبات اإليداع العيني للمفاتيح، حيث التمست 
 وحماية للمال العام، النية بنقيض نواياهم، تحقيقا للعدالة، ئن سييالمكر مع   ملضرورة التعا

المشرع لحل معضلة التبليغ التي   التي سنهالمقتضيات القانونية المشار إليها أعاله  وتطبيقا
وال وجه حق على حساب الغير، وعند االقتضاء  ،يستغلها بعض المكرين لإلثراء بدون سبب

ثور على المكري في العنوان المضمن في عقد الكراء، بمثابة التوصل وترتيب اعتبار عدم الع
من قانون  38اآلثار القانونية على ذلك، واألخذ بعين االعتبار أيضا مقتضيات الفصل 

 المسطرة المدنية التي تعتبر التبليغ صحيحا، إذا تم في موطن المبلغ إليه.
ا الوكالة القضائية للمملكة في هذا الشأن وبالفعل، فقد أثمرت المجهودات التي بذلته

نتائج هامة، حيث اقتنع أغلب رؤساء المحاكم بهذه التوضيحات المبنية عل أسس قانونية 
عددا هائال من  2019وواقعية سليمة، حيث استصدرت الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 

ء اإلذن بإيداعها في كتابة على المكرين وعند االقتضا عرض المفاتيحاألوامر الرامية إلى 
الصادر عن  1095الضبط، وتم تنفيذها فعال. ونستشهد في هذا الصدد  بالقرار عدد 

 710/19/1221في الملف عدد  2019غشت  08محكمة االستئناف بمكناس بتاريخ 
والذي قضى بإلغاء األمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة االبتدائية الذي كان قد صرح 

إلذن بإيداع المفاتيح في كتابة الضبط، بعدما تعذر على الوكالة القضائية برفض طلب ا
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للمملكة تسليم المفاتيح المحالة عليها من اإلدارة العمومية التي كانت مكترية، على المكري 
حيث تبين فعال صحة ما تمسك " السابق، وقد عللت محكمة االستئناف قضاءها بما يلي :

ن موضوع طلبه يهدف إلى اإلذن للطرف المكترى بإيداع مفاتيح  به الطرف المستأنف، ذلك أ
 ."المحلين موضوع العالقة الكرائية مع الطرف المستأنف عليه الذي رفض تسلم هذه المفاتيح

طلبا من هذا القبيل يعد من ضمن ما اسند لرئيس المحكمة بموجب الفصل  أن وحيث
جرد إجراء استعجالي مؤقت ال يضر من قانون المسطرة المدنية، بالنظر لكونه م 148

بمصالح أي طرف وال يؤثر على مراكزهما القانونية التي يبقى لقاضي الموضوع الفصل فيها 
وترتيب األثر القانوني المترتب عن هذا اإلجراء، واألمر المستأنف الذي قضى برفض الطلب 

 باالستجابة للطلب." دون مراعاة المقتضيات المشار إليها يستوجب اإللغاء والحكم تصديا 
وعلى الرغم من أن هذا الموقف االيجابي من قبل العمل القضائي، والذي مكن 
الوكالة القضائية للمملكة واإلدارات المعنية، من معالجة الكثير من الملفات من هذا النوع، 

جيبة ومكنهما من الحد من التبعات المالية السلبية على خزينة الدولة، وذلك بوقف "نزيف" الو 
الكرائية الذي كان يظل جاريا بعد إنهاء عقد الكراء ، فإن تعقد مسطرتي العرض واإليداع 
وتعدد مراحلهما وتنوع إجراءاتهما الشكلية وتكاليفهما المالية المهمة، يستدعي إيجاد حلول 
ناجعة لهذه القضايا التي يتعين تجفيفها في المنبع، تفاديا إلثارة النزاع مستقبال، وذلك 
بضرورة تضمين عقود الكراء المبرمة من قبل اإلدارات العمومية بنودا واضحة ترمي إلى 
حماية المال العام  من تعسف بعض المكرين الذين يتعمدون عدم التوصل باإلنذار 
وبالمفاتيح ، ويسلكون كل السبل من أجل إطالة أمد النزاعات مع ما يترتب عن ذلك من 

 إضرار بالمال العام.
القانونية حقق ذلك إال بالتطبيق السليم من طرق قضاء الموضوع للمقتضيات ولن يت

السيما أن عقود الكراء التي تبرمها اإلدارات العمومية  المتعاقدين،العقد تفعيال إلرادة  ولبنود
لها إنهاء هذه  قالعمومية( يح )اإلدارةتتضمن بنودا صريحة تنص على أن الجهة المكترية 

يه رسالة مضمونة إلى المكري يشعره فيها بإنهاء العقد بعد أجل محدد. العقود بمجرد توج
ومادام األمر كذلك، فإنه يتعين تفعيل مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومعاملة المكري سيء 
النية بنقيض قصده، وذلك بالحكم بإنهاء آثار العقد بمجرد العلم اليقيني بواقعة اإلنهاء، وهو 
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ها القرار المشار إليه النقض( أن تبناه في عدة قرارات، من )محكمة ما سبق للمجلس األعلى
وقد . 7/1/6/2009في الملف المدني عدد  29/6/2010القرار الصادر بتاريخ  أعاله وهو

 أكد ذلك في قرارات أخرى وهي ذات المراجع التالية:
  ؛ 6/1/6/2009القرار الصادر في التاريخ نفسه في الملف المدني عدد 
 2228/1/6/2010في الملف عدد  20/12/2011المؤرخ في  5526ر عدد القرا. 

 إفراغ المساكن اإلدارية والوظيفية .2
على  ، ركزت الوكالة القضائية للمملكةيفيةإفراغ المساكن اإلدارية والوظ فيما يخص

ضية لألوامر والقرارات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة والقاتحقيق التنفيذ الفعلي 
يرة الملفات التي يتم فيها إفراغ المحتلين، وتمكين اإلدارات تالسهر على رفع و غ، و باإلفرا 

اإلشكال الحقيقي  أنسيما  .الله فيما أعد لهالستغثثثثث والوظيثثثفيالمعنية من السكن اإلداري 
ذلك أن المحكوم عليهم باإلفراغ ال  .تبط أساسا بالتبليغ والتنفيذالذي يعترض قضايا اإلفراغ ير 

 الطرق.الحيل لعرقلة التنفيذ بشتى وانون عن افتعال مختلف الذرائع و يت
 2019 خالل سنة الوكالة القضائية للمملكةانصب مجهود  ،ونتيجة لما سلف ذكره
، واالنكباب على ه، وحصر األسباب والعراقيل التي تعتثثثثرضعلى تشخيص وضعية التنفيذ

المحامي المنتدب في القضية، وتقديم كافة و سبب بتنسيق مع اإلدارة المعنية معالجة كل 
 .عمليةال هذه التسهيالت لمأموري إجراءات التنفيذ إلنجاح

 2019هذا، وقد تكللت المجهودات المذكورة بالرفع من عدد الملفات المنفذة سنة 
عبر مختلف تراب المملكة وهو عدد مهم بالمقارنة مع عدد  ملفا 256حيث بلغ عددها 

 م إفراغها في السنوات الماضية.المساكن التي ت
زالت  ما، من الناحية اإلحصائيةبالرغم من هذه النتيجة المرضية المحصل عليها و 

ون الوصول إلى الهثثثثدف تحول دو هناك العديد من اإلشكاالت تعترض عملية التبليغ والتنفيذ 
  يلي:، ويمكن تلخثثثثيصها فثثثثيما المنشود
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 السكن المراد إفراغه غالبا ما يؤدي إلى صدور أحكام عدم ضبط العنوان المتعلق ب
بعدم القبول، وفي حالة صدورها باإلفراغ يتعذر تنفيذها إما لكون العنوان ناقص أو 

 ؛غير صحيح
  مغادرة المحتلين المحكوم عليهم باإلفراغ للمساكن موضوع النزاع إلى وجهة غير

ه تبليغهم باألمر الصادر في حقهم ، مما يتعذر معلومة دون تسليم المفاتيح لإلدارةمع
 ؛ومن ثم تنفيذه في مواجهتهم

  مما المتواجدة بالسكنامتناع ممثل اإلدارة عن تعيينه حارسا قضائيا على المنقوالت ،
  ؛يؤدي إلى عرقلة عملية التنفيذ

 مع بعضهم البعض لمواجهة  وتضامنهمل الموظفين المحكوم عليهم باإلفراغ تتك
 ؛قوة العمومية وا عاقة التنفيذمحاولة إفراغهم بال

  تخلف اإلدارة عن حضور عملية التنفيذ يحول دون تحقق الهدف المنشود من دعوى
 اإلفراغ.

وفي محاولة لتجاوز هذه اإلشكاالت، فإن التفكير انصب على بعض الحلول من 
 قبيل:
 محاولة تحسيس رؤساء المحاكم بأهمية االستجابة لطلبات فتح محل في الحالة التي 

إلى وجهة غير معلومة، وا عطاء مأمور د غادره يثبت فيها أن المحكوم عليه باإلفراغ ق
عدم العثور على الموظف المحتل والمحكوم  إجراءات التنفيذ هذه المكنة بمجرد

 ؛ثبوت كون المحل مغلقبإفراغه و 
  تحسيس جميع اإلدارات بضرورة ضبط عناوين المساكن اإلدارية والوظيفية المحتلة

ل دقيق قبل تكليف الوكالة القضائية للمملكة برفع دعوى اإلفراغ، تجنبا لصدور بشك
 ؛أحكام في غير صالحها

  تحسيس اإلدارات بضرورة ضبط جميع الوثائق المتعلقة بالمساكن المسندة لموظفيها
مستقبال، وبالتالي كلما كانت  ا ألية منازعة قد تستجد بخصوصهاتحسب البداية،منذ 

 كانت النتيجة إيجابية وسريعة. مضبوطة بشكل دقيق كلما وثائق الدعوى 
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توفير مجموعة من الوثائق األساسية والحاسمة مر الذي يقتضي الحرص على وهو األ
 لرفع دعوى اإلفراغ والمتمثلة فيما يلي:

 ؛اإلنذار باإلفراغ الموجه للمعني وما يفيد توصله به أو رفضه ذلك 
 ي باألمر، أو شهادة إدارية تفيد ذلك في حالة عدم قرار إسناد من طرف اإلدارة للمعن

 ؛التوفر عليه
  قرارالوثيقة التي تفيد سقوط حق المعني باألمر في اعتمار السكن موضوع اإلفراغ( 

 ؛(... اإلحالة على التقاعد، قرار اإلعفاء من المهام، شهادة الوفاة،
  لة لإلدارة محضر تخصيص السكن موضوع اإلفراغ من طرف مديرية أمالك الدو

المدعية، حسما لصفة اإلدارة في رفع الدعوى، وقطع الطريق أمام ادعاء المحتلين 
 ؛قيام عالقة كرائية مع مديرية أمالك الدولة

  عقد الكراء بالنسبة لإلدارات التي تكتري السكن من الخواص كما هو الشأن بالنسبة
 باشرة.    إدارة الجمارك والضرائب غير المأو  إلدارة الدرك الملكي

ذا كان اإلدالء بهذه الوثائق يعتبر أساسيا لرفع دعوى اإلفراغ تحت طائلة الحكم  وا 
بعدم القبول أو عدم االختصاص، فإن فاعليتها في الدعوى تستدعي تضمينها مجموعة من 

خالل بها إلى عرقلة السير العادي للقضية إوالتي يؤدي أي  والجوهريةالبيانات األساسية 
 ويتعلق األمر بالبيانات التالية:  .مرحلتي التبليغ والتنفيذء سريان الدعوى أو خالل سواء أثنا

 دارة الحرص على ضبطه بشكل اسم الشخص المطلوب إفراغه، الذي يتوجب على اإل
 ؛دقيق

 فراغ، وبهذا الخصوص يتعين على اإلدارة الحرص عنوان السكن موضوع طلب اإل
والصحيح، تفاديا لما قد ينجم عن عدم ضبطه  على تضمين الوثائق العنوان الكامل

 .والتنفيذقانونية أثناء مرحلتي التبليغ  من آثار
 306وبالرغم من المشاكل والصعاب السالف ذكرها أعاله، فقد تم استصدار ما يناهز 

 .2019حكما قاضيا باإلفراغ خالل سنة 
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IV.  داريةالمنازعات اإلعلى مستوى 
 القضائي أمنازعات الخط .1

إلى وجود تباين حول موقف  2018لتقرير السابق للوكالة القضائية برسم سنة أشار ا
القضاء اإلداري في شأن أساس مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وغالبا ما سجل هذا 

كما هو الشأن بالنسبة لطلبات التعويض عن لتباين بخصوص نفس موضوع النزاع )ا
ءة(  وانقسمت بين من يعتبر الدولة مسؤولة بناء االعتقال االحتياطي بعد صدور حكم بالبرا

على خطأ واجب اإلثبات، واشترطت بعض المحاكم اإلدارية أن  يكون ذلك الخطأ جسيما، 
بينما اعتبرت محاكم أخرى أن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تكون بناء على نظرية 

يما إذا كان هناك بمجرد حصول الضرر ودون الحاجة إلى الخوض فوتتحقق  المخاطر
السلطة القضائية للصالحيات المخولة لها، وقد تجلى هذا التباين داخل تعسف في استعمال 

على سبيل المثال المحاكم اإلدارية بكل من الرباط ومراكش وأكادير ومحكمة المحاكم )نفس 
  االستئناف بمراكش(.

دفاع في ملفات الخطأ ولذلك، فقد تولت الوكالة القضائية للمملكة تعزيز وتجويد ال
القضائي انطالقا من النصوص التشريعية المؤطرة لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي وال 

ن لغاية المشرع من ورائه، وأخذا بعيمن الدستور، واستحضارا  122سيما مقتضيات الفصل 
اة كذلك االعتبار ما جرى به العمل في بعض األنظمة القضائية في القوانين المقارنة، ومراع

للمخاطر التي قد تترتب عن إعمال نظرية المخاطر في مجال مسؤولية الدولة عن الخطأ 
القضائي، لتؤكد من خالل كل ذلك حقيقة واحدة وهي أن مسؤولية الدولة عن الخطأ 
القضائي يجب أن تكون مبنية على أساس خطأ واجب اإلثبات وأن يكون ذلك الخطأ جسيما 

، وأن قيام مرفق القضاء في شخص السادة قضاة النيابة العامة أو على قدر من الجسامة
وقضاة التحقيق وقضاة الحكم،  بممارسة الصالحيات الخولة لهم قانونا ال ينهض دليال على 

 ارتكابهم خطأ قضائي موجب للتعويض.
وتتويجا لذلك، ونظرا للدور الذي تلعبه محكمة النقض في توحيد االجتهاد القضائي 

محاكم المملكة، صدر عنها قرارات تشكل اجتهادا قضائيا حسمت من خاللها  بين مختلف
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واعتبرتها قائمة على أساس خطأ  ،النقاش الدائر حول مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
جاء  2019 يوليوز 11مؤرخ في واجب اإلثبات، وهو ما نقرأه صراحة من خالل قرار لها 

لقرار المطعون فيه، ذلك أنه وا ن كانت المحكمة قد حيث صح ما عابه الطالب على ا" فيه
قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه، فإن ذلك ال يعفيه من المسؤولية عن األفعال 
المرتكبة التي تتجلى في تجهيز مسجد الجماعة وتزويد أطفال الحي ببذالت رياضية وتحمل 

لفترة المالزمة لالنتخابات التي درهم إلنجاز مشروع الماء بالمنطقة خالل ا 000 100 مبلغ
هي وقائع قائمة، مما ينفي عن اإلدارة الخطأ فيما ذهبت إليه من متابعته من أجل المنسوب 
إليه في المراحل األولى قبل النقض باعتبار أن النيابة العامة لها سلطة المالءمة في اتخاذ 

ائمة، والمحكمة لما قضت بخالف القرار الذي تراه مالئما، وبذلك تكون مسؤولية الدولة غير ق
 ".ذلك عرضت قرارها للنقض

ملفا فيما  24دارة عدد الملفات التي صدر فيها حكم لصالح اإل 2019وقد بلغ سنة 
ملفات خالل السنة  04دارة جزئيا لم يتجاوز عدد الملفات التي صدر فيها حكم ضد اإل

 نفسها.
طار إفي  لمطالب بها والمحكوم بهااالحصائيات المتعلقة بقيمة المبالغ افيما جاءت 

 كالتالي: 2019 خالل سنة القضائي الخطأمنازعات 

 قيمة المبالغ المطالب بها 799,00 191 5

 قيمة المبالغ المحكوم بها 001,00 470

 الفرق بين المبالغ المطالب بها والمحكوم بها 798,00 721 4

 2019 طار منازعات الخطأ القضائي خالل سنةإطالب بها والمحكوم بها في : االحصائيات المتعلقة بقيمة المبالغ الم 3جدول 

  لدفاع عن المؤسسات العموميةا .2
 إلى جانب دفاعها عن اإلدارات العمومية أمام القضاء، تتولى الوكالة القضائية

تعزيز الدفاع عن المؤسسات العمومية كلما طلب منها ذلك صراحة أو بشكل تلقائي،  للمملكة
ماية للمال العام وفقا لما أقره االجتهاد القضائي حول صفة الوكيل القضائي للمملكة وذلك ح

في التدخل في مختلف المساطر القضائية في مثل هذه الحاالت، وعلى هذا األساس يتم 
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إعداد مذكرات دفاعية تعزيزية لتلك التي يتقدم بها محام المؤسسة العمومية المعين من طرفها 
 .ون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماةمن القان 31الفصل طبقا لما يلزمه 

المؤسسات العمومية التي تدخلت الوكالة القضائية للمملكة للدفاع في ومن بين 
 :كرذن 2019سنة  القضايا التي رفعت ضدها

 ؛مكتب الهيدروكاربورات  
 ؛الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير   
  ؛لكهرباء العرائشلتوزير الماء واالوكالة المستقلة 
 ؛الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
  ؛نعاش الشغلا  المهني و مكتب التكوين 
 ؛الصندوق المغربي للتقاعد  
 .دارة المقاوالت  المعهد العالي للتجارة وا 

ومن نماذج الملفات التي تولت فيها الوكالة القضائية للمملكة تعزيز الدفاع وصدر 
، نذكر الدعوى التي تقدمت بها  إحدى الشركات في 2019فيها قرار عن القضاء برسم سنة 

للمطالبة بتعويض عن األضرار المدعى بها نتيجة ما  المكتب الوطني للمطاراتمواجهة 
تتعلق باستغالل في تنفيذه لعدة اتفاقيات  لمكتب المذكور بالتزاماته تجاههااعتبرته إخالل ا

بالساحة لبيع منتجات تقليدية  بصفة مؤقتة محالت عبارة عن متاجر وعربات مخصصة
كما اعتبرت المدعية بأن المكتب الوطني للمطارات قام بمطار مراكش المنارة، التضامنية 

بوضع سياج نتيجة قيامه ببعض األشغال بإحدى المحطات بالمطار المذكور حال دون ولوج 
، والتمست ةمكترا ن االنتفاع بالعين المالسياح إلى تلك المحالت التجارية، وأن ذلك حرمها 

تبعا لذلك الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت مع األمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة 
فة اإلجراءات المسطرة كالاستنفاذ المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء  التعويض المستحق، وبعد

 324/7112/2016في الملف عدد  13/02/2017بتاريخ  447عدد تحت  أصدرت حكما
 .رفض الطلبقضت فيه ب
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فأصدرت محكمة االستئناف اإلدارية المذكورة حكما تمهيديا  استأنفته الشركة المدعية
بإجراء خبرة قضائية في القضية، خلص فيها الخبير إلى تحديد تعويض إجمالي قدره 

 .ادرهم 686,05 115 45
لف وعلى إثر إنجاز هذا التقرير، ونظرا لحجم مبلغ التعويض الكبير المطالب به، ك

المكتب الوطني للمطارات الوكالة القضائية للمملكة لتعزيز الدفاع في هذا الملف، فتم عقد 
اجتماعين مع ممثلي المكتب الوطني للمطارات بحضور دفاعهم، قصد استجماع كافة 

وتوحيد استراتيجية الدفاع، وقد توج ذلك بتقديم الوكالة  معطيات القضية ووثائق الملف
لمذكرة دفاعية تتضمن مناقشة الدعوى من جميع جوانبها من خالل  للمملكة القضائية

ثارة دفوع جديدة فضال عن مناقشة تقرير الخبرة  توضيح المسار الصحيح لوقائع المنازعة وا 
 والطعن في مضامينها. 

وقد انتهت المسطرة االستئنافية بإصدار قرار عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط 
قضت  736/7206/2018في الملف رقم  2019دجنبر  11في  مؤرخ 6242تحت عدد 
إجمالي ونهائي تعويض بالمكتب الوطني للمطارات لفائدة المدعية )المستأنفة(  فيه بأداء
 الطلبات.وبرفض باقي  ادرهم 296,30 759 5 في مبلغ محدد فقط

مذكرة وهكذا، يتبين أن تدخل الوكالة القضائية للمملكة في هذه القضية وتقديمها ل
جوابية مشفوعة بمستنتجات على ضوء الخبرة القضائية المنجزة في الملف مكن من تخفيض 

، حيث تم توفير مبلغ %78-التعويضات المطالب بها في هذه المسطرة القضائية بنسبة 
، وستتم مواصلة تعزيز الدفاع خالل المساطر ادرهم 389,75 356 39 مالي إجمالي قدره

يؤكد نجاعة تدخل الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن مصالح  المقبلة، األمر الذي
 المؤسسات العمومية وحماية المال العام.

 لغاءمنازعات اإل  .3
 .العمل على حماية المال العام ،هم المهام الموكولة للوكالة القضائية للمملكةأ من بين 

اوى التي ترمي إلى التصريح وجوبا في الدع المشرع بإدخال الوكيل القضائي للمملكةلزم أفقد 
تحت طائلة عدم  ،مالك المخزنيةالضرائب واألعدى المجاالت جميع بمديونية الدولة في 
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إعادة تنظيم بشأن  1953مارس  2القبول )المادة األولى من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 
 .  من قانون المسطرة المدنية( 514، والمادة وظيفة العون القضائي

الدفاع عن مشروعية  الوكالة القضائية للمملكة تتولى ،دعاوى اإللغاء في مجالو 
كاسترداد  .القرارات المتخذة السترداد المال العام الذي صرف في غير المجال المخصص له

ن هذا الدعم قد صرف أو االستثمارات إذا تبين بأالدعم المخصص لتطوير المجال الفالحي 
الصادر عن  2019-02-24تاريخ ب 169/1عدد  في غير الوجه المخصص له )القرار
مبلغ  ي تم بمقتضاه استردادذوال 3246/4/1/2018محكمة النقض في الملف اإلداري رقم 

جيع المخصص لتش رفض تقديم الدعمو أا(، رهمد 740,45 045 7المحدد في اإلعانة 
 2015-08-27وتاريخ  451/7110/2014الحكم عدد السقي بنظام السقي الموضعي )

عانة قديم اإلو رفض تأ ،(94/7110/2014الصادر عن إدارية مكناس في الملف رقم 
الصادر عن  2015-12-01تاريخ ب 828/7110/2015الحكم عدد المالية لحفر بئر )

 .(73/7110/2015في الملف رقم إدارية مكناس 
ص و كالدفاع عن مشروعية قرارات استرداد المبالغ التي استفاد منها بعض األشخاأ

في حالة نقض التزاماتهم، كنقض األطباء االختصاصيين التزامهم بالعمل لفائدة اإلدارة لمدة 
مكرر من المرسوم رقم  32سنوات بعد استكمال تخصصهم عمال بمقتضيات المادة  8

 2.91.527بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2016يوليوز  12الصادر بتاريخ  2.15.990
ق بوضعيثة الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز المتعل 1993ماي  13بتاريخ 

الصادر عن إدارية الرباط في الملف  2019-01-10تاريخ ب 38)الحكم عدد  االستشفائية
 (.644/7110/2018رقم 

و كاسترداد مبالغ غير مستحقة كما في حالة تسوية وضعية إدارية خالفا لمقتضيات أ
الصادر عن محكمة االستئناف  2017-12-19تاريخ برار عدد قانون الوظيفة العمومية )الق

  .(723/7205/2017اإلدارية بالرباط في الملف رقم 
ولعل من أكثر الميادين التي تتجلى فيها هذه المهمة هي الدفاع عن مشروعية قرارات 

نه أذلك  ضراب.إجر لعدم أداء العمل ولو كان ذلك بسبب المشاركة في االقتطاع من األ
و أغير المتمتع برخصة مرض او رخصة إدارية، ن الموظف إقا لقانون الوظيفة العمومية فوف
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و رخص استثنائية يوجد في وضعية المتغيب بصورة غير قانونية تبرر أ جرأرخصة بدون 
وتبعا لذلك فهو يدور معه  العمل مقابلاألجر هو  ناالقتطاع من أجرته طيلة مدة التغيب أل

 وجودا وعدما.
ذا  كان هذا المبدأ قد كرسه القضاء اإلداري المغربي بموجب قرارات عدة منها على وا 

الصادر في الملف اإلداري رقم  2009-04-08تاريخ ب 373سبيل المثال القرار عدد 
، فقد كان يقيد ذلك باستنفاذ مسطرة توجيه استفسار كتابي قبل االقدام 3063/4/1/2006

مايو  10بتاريخ  2-99-1216من المرسوم رقم  4ة على االقتطاع عمال بمقتضيات الماد
الصادر عن محكمة االستئناف بالرباط  2018-12-25وتاريخ  6347)القرار عدد  2000

 .(959/7205/2018في الملف رقم 
لعدم  ،جر بسبب خدمة غير منجزة ليس بعقوبة تأديبيةونظرا لكون االقتطاع من األ

من قانون الوظيفة  66ليها في الفصل التنصيص عليه ضمن العقوبات المنصوص ع
أعطى من قانون الوظيفة العمومية والذي  42داري نظمه الفصل إجراء إنما هو ا  و  .العمومية
ن أو  ،تغيب بشكل غير مشروع أحد موظفيهان ألها  حق القيام بذلك كلما ثبت لإلدارة

كرس بموجب ضراب المهدار لحق اإلإ ضراب ليس فيه أي إاالقتطاع بسبب المشاركة في 
ن االقتطاع هو من أنه ال يشكل مانعا من ممارسته، و أمن الدستور سيما  29الفصل 

فقد أصدرت محكمة  ،ن يخضع لها تدبير المرفق العامأتجليات الحكامة الجيدة التي يتوجب 
النقض بناء على الطعن بالنقض المقدم من طرف الوكالة القضائية للمملكة قرارا تحت عدد 

قضت فيه  4671/4/1/2018في الملف اإلداري رقم  2019-12-29خ تاريب 1574
 حالة الملف على المحكمة المصدرة للبت فيه طبقا للقانون.ا  بنقض القرار االستئنافي و 

شكال نضالية أن وجود اتفاق بين اإلدارة ومكاتب نقابية حول أعللت قراراها هذا ب وقد
مما  ،المسطرة القانونية والبنود االتفاقية معينة يضفي فقط الشرعية عليها متى تم احترام

يحصن العاملين من توقيع العقوبات التأديبية عليهم المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن 
 جر.االقتطاع من األ اإلدارة فيالعمل، وال يمكن ان يغل يد 
جر ولو تم دون توجيه استفسار هو ن قرار االقتطاع من األأوهو ما يعني ضمنيا 

 انوني ومشروع.قرار ق
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V.  زجريةال المنازعاتعلى مستوى 
 قضايا الجرائم المالية واسترداد األموال العمومية .1

في إطار مهامها المتعلقة بحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، تمكنت الوكالة 
سترجاع مبالغ القضائية للمملكة من استصدار مجموعة من القرارات االستئنافية تقضي با

 .لفائدة الدولةمهمة 
ونورد فيما يلي بعضا من هذه الملفات التي يظهر فيها بشكل جلي دور الوكالة 

 القضائية للمملكة في الدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام.
  ملف ، ال22/014/2019المؤرخ في  الدار البيضاءبمحكمة االستئناف قرار

 (785/2626/2019استئنافي أموال عدد 
بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء قرارا قضت  الجنايات االستئنافيةفة أصدرت غر 

بموجبه في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم 
جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنها  والتصريح منمن أجل التزوير في محررات إدارية 

 ونصفباالقتصار في العقوبة السالبة للحرية على سنة  وذلك في الباقي مع تعديله وبتأييده
 حبسا نافذا.
ئه للطرف المدني الدولة اتأييد الحكم على المتهم بأد تمفي الدعوى المدنية التابعة و 

المدير العام  والسيد والماليةرئيس وزير االقتصاد  والسيدرئيس الحكومة  شخص المغربية في
 ا.درهم 000,00 280اليا قدره إلدارة الضرائب تعويضا إجم

  ملف  ،05/09/2019المؤرخ في  الدار البيضاءبمحكمة االستئناف قرار
 (1083/2624/2019جنائي ابتدائي أموال عدد 

 أصدرت غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء قرارا قضت فيه
اليه والحكم عليه من أجل ذلك  بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب -في الدعوى العمومية 

كراه درهم مع تحميله المصاريف واإل 000 40بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 
 دنى. البدني في األ
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لفائدة مكتب التكوين  المتهم بأدائهتم الحكم على  المدنية، فقدالدعوى  وفيما يخص
نعاشالمهني  وبأدائه له  ادرهم 607,06 602 1 الشغل في شخص ممثله القانوني مبلغ وا 

وبأدائه لفائدة الدولة المغربية ومن معها تعويضا  ،ادرهم 000,00 180تعويضا معنويا قدره 
مع تحميله المصاريف واالكراه البدني في االدنى ورفض  ادرهم 000,00 200معنويا قدره 
 ما عدا ذلك.
  ملف  ،28/11/2019المؤرخ في  محكمة االستئناف بالدار البيضاءقرار

 2451/2626/2019جنائي استئنافي عدد 
أصدرت غرفة الجنايات االستئنافية أموال بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء قرارا 
قضى بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل التزوير في 

جة في نظام المعالجة اآللية معطيات مدر  وتغيير واستعمالهاوثائق تصدرها اإلدارة العامة 
من  ومؤاخذتهاألفعال المنسوبة إليه تشكل اختالسا  واعتبارللمعطيات من طرف الموظف 

في و  .ادرهم 000,00 50 سنوات سجنا نافذا وغرامة 5في العقوبة المحددة  وتأييدأجلها 
 ادرهم 075,30 697 6 تأييد الحكم على المتهم بإرجاع مبلغ تم الدعوى المدنية التابعة

 درهما. 000,00 600 قدره إلى تعويضباإلضافة 
  ملف  ،12/09/2019المؤرخ في  محكمة االستئناف بالدار البيضاءقرار

 657/2624/2019جنائي ابتدائي عدد 
أصدرت غرفة الجنايات االبتدائية بالدار البيضاء قرارا قضت  12/09/2019بتاريخ 

م لفائدة الدولة المغربية مبلغ تهمين بإرجاعهفيه في الشق المدني بالحكم على جميع الم
 .ادرهم 000,00 180وتعويض قدره  ادرهم  547,49 756 1قدرهو 

  20/12/2019المؤرخ في  المحكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضاءحكم، 
 2014/2103/7753 جنحي تلبسي

 عوى المدنيةقضى في الد  اأصدرت المحكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكم
لفائدة المطالبين بالحق  بأدائهمالحكم على المدانين تضامنا و المصادقة على الخبرة المنجزة ب

المدنى التعويضات التالية : لفائدة الدولة المغربية في شخص الخازن العام للمملكة والوكيل 
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عن الضرر قدره  اوتعويض ادرهم 908,00 483 1 القضائي تعويض مدنى قدره
شامل للمبالغ  ادرهم 000,00 000 136 قدره ادرهم لفائدة ونا : تعويض 000,00 200

 قدره يامدن اتعويض :عن الضرر لفائدة اتصاالت المغرب التعويضالمالية المختلسة و 
لفائدة  الية المختلسة والتعويض عن الضررشامل للمبالغ الم ادرهم 000,00 000 129

التعويض للمبالغ المالية المختلسة و  شامال اهمدر  000,00 000 43مبلغ  تيليكوم:ميدي 
 شخاص الطبعيين.دنى بالنسبة لألجبار في األاإلعن الضرر مع الصائر و 

  ملف جنائي ، 04/02/2019المؤرخ في  الرباطبمحكمة االستئناف قرار
 7/2626/2019استئنافي أموال عدد 

 01حكما تحت عدد أصدرت غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف بالرباط 
سنوات حبسا  المتهم بخمس العمومية بإدانةقضت فيه في الدعوى  04/02/2019بتاريخ 
جبار في األدنى في اإلمع الصائر و  ادرهم 000,00 5مالية نافذة قدرها  وغرامةنافذا 

موضوعا الحكم على المتهم بأدائه للمطالب بالحق : قبولها شكال و الدعوى المدنية التابعة
  .مع الصائر واإلجبار في األدنى ادرهم 595,00 067 4 ي مبلغالمدن

بمحكمة االستئناف  أصدرت غرفة الجنايات االستئنافية 04/02/2019تاريخ بو 
قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض  7/2626/2019بالرباط قرارا في الملف عدد 

 .ض خمس سنواتعو  ونصفأربع سنوات  العقوبة الحبسية بالنسبة للمتهم إلى
  المؤرخ في  18/2625/2018محكمة االستئناف بالرباط قرار

 18/2625/2018، ملف عدد 06/02/2019
 أصدرت غرفة الجنايات االستئنافية بمحكمة االستئناف بالرباط قرارا قضت فيه 

إلى  األول المتهمبرفع العقوبة في حق  وذلكبإلغاء الحكم االبتدائي في الدعوى العمومية  
 ة. ذناف المتهم اآلخرمع جعل العقوبة في حق  اذافن بساتين حسن

المدني بأداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق تم الحكم في الدعوى المدنية التابعة و 
 .ادرهم 000,00 285 2 مدنيا إجماليا تضامنا قدره تعويضا
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  ملف جنائي  ،20/02/2019المؤرخ في  الرباطبمحكمة االستئناف قرار
 06/2626/2018افي عدد استئن

أصدرت غرفة الجنايات االستئنافية قرارا قضت فيه بتأييد القرار المستأنف مع تعديله 
 349,00 27 وقدرهبالحكم على المتهم بإرجاع قيمة المبلغ المختلس  وذلكفي شقه المدني 

 .ادرهم 000,00 6إلى  اآلخربخفض مبلغ التعويض المحكوم به على المتهم ، و ادرهم
  ملف جنائي عدد  ،16/07/2019المؤرخ في  فاسبمحكمة االستئناف ار قر

03/2624/2019 
فيه بمؤاخذة المتهمين من أجل  نايات االبتدائية بفاس قرارا قضتأصدرت غرفة الج

التزوير في شواهد تصدرها إدارة عامة في وثائق المعلوميات و  والتزويراختالس أموال عامة 
جنحة تسليم شهادة للغير بعلم أن ال حق له فيها طبقا  وكذايف بعد إعادة التكي واستعمالها
 ومتهماختالس أموال عمومية بعد إعادة التكييف.  وجنحةبعد إعادة التكييف  361للفصل 

 أحد المتهمين. ومعاقبة أموال عمومية بعد إعادة التكييف من أجل جنحة اختالس آخر
 متهم آخرمعاقبة و  ادرهم  000,00 10 ة قدرهاغرامة نافذبالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين و 
 متهم ثالث ومعاقبة ادرهم 000,00 5 غرامة نافذة قدرهاو  بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر

مع تحميلهم الصائر  .ادرهم 000,00 5 درهاغرامة نافذة قبس النافذ لمدة ثالثة أشهر و بالح
مبلغ  وبإرجاعاقي المنسوب إليهم. تحديد مدة اإلجبار في األدنى وبراءتهم من بتضامنا و 
 .والصائربعد استخالص الغرامات  لمتهمينالكفالة 
بإرجاعه لفائدة المطالبة بالحق  أحد المتهمينفي الدعوى المدنية التابعة الحكم على و 

 متهمين آخرينتضامنا مع  وبأدائه ادرهم 213,01 547وقدره لمختلس المدني المبلغ ا
مع تحميلهم الصائر  ادرهم 000,00 30 حق المدني تعويضا قدرهباللفائدة نفس المطالب 

  .بالتضامن في حدود المبلغ المحكوم به
  28/03/2019المؤرخ في  مراكشبمحكمة االستئناف قرار 

في  أصدرت الغرفة الجنائية االبتدائية بمحكمة االستئناف بمراكش قرارا قضت فيه
كل واحد منهما بخمس سنوات  ومعاقبةإليهما  المتهمين بما نسبا العمومية بإدانة الدعوى 
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في األدنى  واإلجبارنافذة قدرها خمسون ألف درهم مع تحميلهما الصائر  وغرامةسجنا نافذا 
 للمتهم.بالنسبة 

الحكم على المتهمين المدانين على وجه التضامن  تمالدعوى المدنية التابعة  وفي
لحق المدني مع أدائهما لها تضامنا بينهما درهما للمطالبة با 239,20 849 3 بإرجاع مبلغ

  .وتحميلهما الصائر ادرهم 000,00 400 مبلغ
  ملف جنائي  ،17/07/2019المؤرخ في مراكش بمحكمة االستئناف قرار

 216/2623/2017ابتدائي أموال 
 العمومية ببراءةفي الدعوى  قرار قضت فيهغرفة الجنايات االبتدائية أموال أصدرت 

االختصاص للبث في المطالب المدنية الموجهة  وبعدمن مما نسب اليهما المتهميبعض 
سنوات حبسا نافذا مع الصائر  03بثالث  ومعاقبتهبما نسب اليه  متهم آخر وبإدانة ضدهما.

 .دنىمجبرا في األ
 ادرهم 910.000.00مبلغ  بإرجاعالحكم على المتهم المدان  تمالدعوى المدنية  وفي

 دنى.درهم مع الصائر مجبرا في األ ألف 90ه له تعويضا مدنيا قدره ائأدللطرف المدني مع 
  ملف عدد21/11/2019المؤرخ في  مراكشبمحكمة االستئناف قرار ، 

915/2624/2019 
 المتهمين بما بإدانةالدعوى العمومية  بمراكش فيأصدرت الغرفة الجنائية االبتدائية 

ي محررات رسمية والمشاركة فيها واستعمالها بعد اعادة تكييف جناية التزوير ف إليهمنسب 
هم الى جنحة التزوير في محررات تجارية والمشاركة فيها واستعمالها والحكم على كل واحد من

 أحد المتهمينوتحميلهم الصائر واالكراه في االدنى باستثناء  بعقوبات حبسية وغرامات نافذة
الب المدنية المقدمة صاص للبث في المطوبعدم االخت إليهممما نسب  آخرينتهمين موببراءة 

 . في مواجهتهم
 بأدائهمالحكم على المتهمين المدانين  التابعة فقد تمالمدنية  وعلى مستوى الدعوى 

-درهم  ألفللمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره مليون وخمسمائة 
  األدنى.في  درهما تضامنا بينهم وتحميلهم الصائر واالكراه 1.500.000.00
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  ملف التحقيق  ،30/10/2019المؤرخ في  الرباطبمحكمة االستئناف قرار
 جرائم األموال 2019/2عدد 

استصدرت الوكالة القضائية للمملكة أمرا عن السيدة قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة 
درهما من مجموع المبالغ   22.658.155,78بمحكمة االستئناف بالرباط بتحويل مبلغ 

 معه إلى حساب اإلدارة العامة للضرائب. ومن ........مختلسة من طرف المسمى ال
 إرهاب ملف ،30/10/2019المؤرخ في االستئناف بالرباط  قرار محكمة 

59/2630/2019 
طالبت بعدم عن مصالح الدولة في هذه القضية و دافعت الوكالة القضائية للمملكة 
ما استجابت له المحكمة حيث  وهويضات أو مبالغ تحميلها أية مسؤولية أو أدائها ألية تعو 

استئنافيا بتأييد القرار االبتدائي الذي كان قد قضى  االستئنافية قرارارفة الجنايات أصدرت غ
في الدعوى المدنية التابعة برفض المطالب المدنية المقدمة في  18/07/2019بتاريخ 

 .ادرهم 10.000.000مبلغ ة في مواجهة الدولة المغربية والتي حددتها الجهة الطالب
  ملف جنائي  ،29/07/2019المؤرخ في مراكش بمحكمة االستئناف قرار

 750/2610/2018ابتدائي عدد 
دافعت الوكالة القضائية للمملكة عن مصالح الدولة في هذه القضية وطالبت بعدم 

ه المحكمة حيث تحميلها أية مسؤولية أو أدائها ألية تعويضات أو مبالغ و هو ما استجابت ل
في الدعوى المدنية التابعة برفض  ابتدائيا قضىأصدرت غرفة الجنايات االبتدائية قرارا 

المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية والتي حددتها الجهة الطالبة في مبلغ  
)إحدى عشر مليون درهم( بعلة أن الدولة مسؤولة عن ضمان  ادرهم 11.000.000,00

 مواطنيها. أمن

 تأمين الدفاع عن موظفي الدولة .2
أما فيما يخص مجال تأمين الدفاع فقد توصلت الوكالة القضائية للمملكة بأكثر من 

أمام محاكم المملكة  لى تأمين الدفاع عن موظفي الدولة ومؤازرتهمإتكليف يرمي  1000
يتعين على " ى أنهالتي تنص علمن النظام األساسي للوظيفة العمومية 19 تفعيال للمادة 
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اإلدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات واإلهانات والتشنيع والسباب التي قد 
يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به 

تب العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل األحوال التي ال يضبطها التشريع الخاص بروا
التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى 

 ".ضد المتسبب في الضرر
وفي هذا الصدد، استصدرت الوكالة القضائية للمملكة في جل هذه الملفات أحكاما 

لى إة قضت باإلدانة والتعويض لفائدة الموظفين ضحايا االعتداء، وينحو هذا التوجه من جه
 موظفي الدولة.لتكريس هيبة اإلدارة ومن جهة أخرى حماية فعلية ورد االعتبار 

 ونورد بعض األحكام الصادرة في هذا المنحى:
 995/2106/2019 عدد في الملف الجنحي بالرباط حكم المحكمة االبتدائية 

 18/12/2019بتاريخ 
  ليه.إفي الدعوى العمومية: مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب 

لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره  ي الدعوى المدنية التابعة: بثأداء المتهمف
  درهم. 000,00 7
  في الملف  13531عدد المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء  صادر عن حكم

 11/2019/ 28بتاريخ  11966/2019ج ت عدد 
ه ومعاقبته بسنة ونصف ليإفي الدعوى العمومية: مؤاخذة المتهم من اجل المنسوب  

حبسا نافذة، في الدعوى المدنية التابعة: بثأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا 
 درهم. 000,00 5مدنيا قدره 
  2037/2019في الملف عدد  عن المحكمة االبتدائية بمكناس حكم صادر 

29/10/2019 
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ب اليها والحكم عليها بالحبس في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهمة من اجل ما نس
النافذ لمدة ثالثة أشهر، في الدعوى المدنية التابعة: الحكم على المتهمة بأدائها لفائدة الدولة 

  درهم في إطار قاعدة الحلول عن موظفيها. 000,00 5المغربية تعويضا مدنيا قدره 
  في الملف ج ت عدد  المحكمة االبتدائية بمراكش حكم صادر

 31/07/2019بتاريخ  11248/2103/2019
ليه والحكم عليه بما قضاه، إجل المنسوب أفي الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتم من 

وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم بأداء المتهم المدان لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض 
 درهم لكل واحد منهما. 000,00 7قدره 

  في الملف عدد بتدائية بطنجة صادر عن المحكمة اال 18372حكم عدد
 23/12/2019بتاريخ  11978/2102/2019

في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب اليه والحكم عليه بثالثة 
أشهر، وفي الدعوى المدنية التابعة: الحكم على المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني 

 درهم. 000,00 20تعويضا مدنيا قدره 
  في الملف ج ت عدد صادر عن المحكمة االبتدائية بوجدة  376حكم عدد

  15/03/2019بتاريخ  290/2103/2019
في الدعوى العمومية: مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه ومعاقبته بسنتين ونصف 
حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة: بأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني 

 درهم. 000,00 8ا قدره تعويض

VI. استرجاع صوائر الدولة 
من المهام الموكولة للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها 
الدولة لموظفيها ضحايا حوادث السير أو لذوي حقوقهم من الغير المتسبب في هذه الحوادث 

المؤرخ في  من قانون المعاشات المدنية 28وتستمد اختصاصاتها من الفصل 
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من قانون المعاشات العسكرية المؤرخ في  32وكذا الفصل  30/12/1971
30/12/1971 . 

اليهما أعاله فإن المتسبب في  المشار 32والفصل  28ووفقا للفقرة الثانية من الفصل 
الضرر أو مؤمنه ملزم بإخبار الوكالة القضائية للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف 

ا ي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض. ورغم أن شركات التأمين ال تلتزم بهذالمصاب أو ذو 
في غالب األحيان، فقد عملت الوكالة القضائية للمملكة على تنويع  المقتضى القانوني

مصادر المعلومة بخصوص حوادث السير التي يتعرض لها الموظفون التابعون لإلدارات 
ية للمملكة بنسخة من محضر الضابطة القضائية العمومية. وبمجرد توصل الوكالة القضائ

المحرر بهذه المناسبة، فإنها تعمل على تحديد مطالب الدولة ومراسلة شركة التأمين بشأنها 
أو التدخل في الدعوى الجنحية أو المدنية أمام المحكمة المختصة من أجل حفظ حق الدولة 

لمملكة لتحديد مدة التوقف الفعلي عن في استرجاع هذه المطالب. وتعتمد الوكالة القضائية ل
الطبية التي أدلى بها إلدارته الموظف  على الشواهدالعمل وبالتالي احتساب مطالب الدولة 

شواهد عن األجور التي و الضحية لتبرير توقفه عن العمل إثر حادثة السير التي تعرض لها، 
استئنافه للعمل. وفي  شواهد الشفاء أو محاضرو صرفت له خالل فترة توقفه عن العمل، 

بالنسبة لرجال القوات المسلحة  %15) %25حالة إصابة الموظف بعجز جزئي دائم يفوق 
بيان راتب الزمانة الذي خولته له الدولة أو ه نتيجة الحادث فإنها تعتمد على وفات الملكية( أو

من  14صادر في  2.98.500رقم  منحة الوفاة المخول لذوي حقوقه )وذلك وفق المرسوم
لوفاة لفائدة ذوي حقوق ابموجبه نظام رصيد  يحدث-1999ير فاتح فبرا- 1419شوال 

الموظفين المدنيين والعسكريين واألعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 
 .(العامة

ذا كانت بعض شركات التأمين )أكسا، سهام، وال المغربي لشركات  كتب المركزي موا 
لمطالب الوكالة القضائية للمملكة فيما يخص األجور التي صرفتها الدولة  ( تستجيبالتأمين

في المسؤولية، فإنها تجمع كلها  تلموظفيها طيلة فترة توقفهم عن العمل بعد صدور قرار با
 على رفض أداء راتب الزمانة ومنحة الوفاة، مما تضطر معه مصالح الوكالة القضائية

ة القضائية. كما أن هذه الشركات غالبا ما تمتنع عن تنفيذ إلى اللجوء إلى المسطر  للمملكة
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األحكام والقرارات الصادرة ضدها في هذا اإلطار وقد ترتب في ذمتها لصالح الدولة ما 
محكوم به لصالحها أمام محاكم المملكة وامتنعت عن  درهما 982,3 321 3مجموعه 

 تنفيذه حبيا. 
عدة استصدرت الوكالة القضائية للمملكة في إطار مباشرتها للمسطرة القضائية، و 

أحكام لصالح الدولة إن على مستوى محاكم الموضوع أو محكمة النقض، تمكنت من خاللها 
من استرجاع المبالغ المالية المصروفة وتكريس بعض التوجهات القضائية المتعلقة باسترجاع 

، تتوزع حبيامن صوائر تها رفض أداء ما بذمكمبرر لالصوائر والتي تعتمدها شركات التأمين 
    التالية:المستويات  على

من قانون االلتزامات والعقود  106 طبيق الفصلالمستوى الخاص بت .1
 مطالب الدولة  على

تمكنت مصالح الوكالة القضائية للمملكة من استصدار مجموعة  2019خالل سنة 
االلتزامات والعقود والذي  من قانون  106من األحكام والقرارات التي استبعدت اعتماد الفصل 

سنوات ابتداء من تاريخ العلم بالحادثة. ونستعرض منها بعض  05يحدد أجل التقادم في 
قضائية تهم مسألة تقادم توجهات  للمملكة األمثلة التي كرست من خاللها الوكالة القضائية

 استرجاع الصوائر. إطارفي مطالب الدولة 
لق بمجموعة من الجنود تعرضوا لحادثة سير ونستعرض في هذا اإلطار قضية تتع 

تسببت فيها شاحنة تؤمن مسؤوليتها المدنية شركة الملكية المغربية للتأمين، تقدم الوكيل 
القضائي للمملكة بمقال من أجل المطالبة باسترجاع الصوائر التي صرفتها الدولة للموظفين 

حبيا. وقد دفعت شركة التأمين اثناء توقفهم عن العمل، بعد رفض شركة التأمين اداءها 
من قانون االلتزامات والعقود. وصدر  106بتقادم مطالب الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 

لصالح الدولة تم تأييده بموجب قرار لمحكمة االستئناف  في هذه القضية ابتدائي حكم
 وتم تأييده من طرف 1404/1202/2015في الملف عدد  14/07/2016بالقنيطرة بتاريخ 

في الملف المدني  28/05/2019المؤرخ في  401/5محكمة النقض بموجب القرار عدد 
رد دفع شركة التأمين بالتقادم بكون  النقض . وقد عللت محكمة8803/1/5/2017عدد 
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 06/01/2006الوكالة القضائية للمملكة قد بادرت إلى قطعه بموجب رسالتها المؤرخة في 
من  381ت بشركة التأمين )طبقا لمقتضيات الفصل والتي تحمل طابع مصلحة المراسال

 ق.إ.ع(. 
الصادر  1216وفي قضية مماثلة اعتبرت محكمة االستئناف بالرباط في قرارها عدد 

"أن الحكم المستأنف طبق  ،363/1202/2017في الملف عدد  03/10/2019بتاريخ 
دعوى ال تخضع لمقتضيات القانون تطبيقا سليما عندما قضى برد الدفع بالتقادم نظرا ألن ال

من قانون االلتزامات والعقود، بل  106، وال مقتضيات الفصل 02/10/1984ظهير 
خاضعة لنص خاص هو القانون المنظم للمعاشات المدنية الذي لم يحدد أجال للتقادم، فتبقى 

جه الذي سبق لمحكمة و سنة." وهو الت 15مدة التقادم المعتبرة طبقا للقواعد العامة محدد في 
في الملف  12/06/2018 الصادر بتاريخ 358/3النقض أن أكدته من خلل قرارها عدد 

    .953/1/3/2017المدني عدد 

المستوى المرتبط بأحقية الدولة في استرجاع جميع الصوائر التي أدتها  .2
 للموظف
ن تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استصدار مجموعة م 2019خالل سنة 

األحكام والقرارات خصوصا على مستوى محاكم الموضوع التي كرست من خاللها توجه 
والذي تم بموجبه التوسع في تفسير كلمة "صوائر" الواردة  2015محكمة النقض منذ سنة 

 من قانون المعاشات العسكرية. 32من قانون المعاشات المدنية والفصل  28في الفصل 
مايو  28بتاريخ  401/5النقض في قرارها عدد في هذا اإلطار اعتبرت محكمة 

أن " لفظة صوائر جاءت عامة  8803/1/5/2017الصادر في الملف المدني عدد  2019
ومن ثمة ال مجال الستثناء راتب الزمانة وال منحة الوفاة"، في ردها على الدفع الذي تقدمت 

الدولة ال تحل محل  له أن "به شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين والذي ادعت من خال
، 02/10/1984هير ظ الضحية أو ذوي حقوقه إال في حدود التعويض المستحق في إطار

...، وأن راتب الزمانة ال يعتبر من بين المصاريف التي يمكن أن يطالب بها ذوو الحقوق 
من قانون المعاشات على  2وال الدولة التي تحل محلهم بالنظر إلى مقتضيات الفصل 
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عتبار أن راتب الزمانة يكون نتيجة مدخرات من األجر تقتطع أثناء مدة العمل لتصرف ا 
للموظف أو ذويه عند التقاعد أو الوفاة، كما أن منحة الوفاة حق مخول لذوي الحقوق مهما 

 ."كان سبب الوفاة". وهو نفس التوجه الذي تبنته محاكم الموضوع
 4191/1202/2018مدني عدد در في الملف الاالص 6200ففي قرارها عدد 

اعتبرت محكمة االستئناف بالدار البيضاء أن الدفع الذي تقدمت به شركة التأمن لرفض 
مطالب الدولة والذي ادعت فيه أن راتب الزمانة يعتبر دينا في ذمة الدولة في نطاق العالقة 

ي تطالب بها أن الصوائر الت التعاقدية الرابطة بينها وبين الموظف العمومي المتضرر، "
من القانون الصادر بشأن المعاشات المدنية والذي يفيد أنه  28الدولة تأتي في إطار الفصل 

اذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو دوي 
حقوقه في اقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد استرجاع الصوائر المدفوعة وهو ما 

 12/03/1979بتاريخ  523كمة النقض في عدة قرارات نذكر منها القرار عدد أكدته مح
 ".03/10/1988بتاريخ  2600والقرار عدد 

وفي نازلة مماثلة عرضت على المحكمة االبتدائية بالقنيطرة دفعت فيه تعاضدية 
أن موضوع الدعوى هو استرجاع راتب الزمانة الذي ب"  :لتأمين ألرباب النقل المتحدينا

اكم اقتطاعات كانت الدولة ر ، وأن هذه المصروفات هي نتيجة تئدة الضحيةارفته الدولة لفص
تباشرها من أجور موظفيها طوال سنوات العمل، وهي حقوق مكتسبة داخلة في إطار العالقة 

"، اعتبرت المحكمة أن التعاقدية بين الموظف والدولة وليست بصوائر تصرفها الدولة للضحية
من قانون  28القضائية للمملكة "يجد سنده القانوني ضمن مقتضيات الفصل طلب الوكالة 

المعاشات المدنية. وحيث إن ما يؤخذ من المقتضى القانوني المذكور أنه إذا كانت الحادثة 
التي يتعرض اليها الموظف تنسب للغير، فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو 

مما حاصله أن الشخص المسؤول عن العاهة، ...  ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على
ته في أن تطالب الغير المسؤول عن ثللدولة الحق عن طريق الحلول محل الموظف أو ور 

وهو الشيء الذي أكدته محكمة  الحادث إلرجاعه لها كل ما دفعته للموظف أو لورثته
، والقرار 03/10/1988بتاريخ  2600النقض في العديد من قرارتها من ضمنها القرار عدد 



5الفصل  اإلنجازات في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام  
 

 126  

 

 311/5، والقرار عدد 06/12/1981بتاريخ  28، والقرار عدد 1978بتاريخ  523عدد 
  ".  15/01/2013الصادر بتاريخ  22/5والقرار عدد  21/04/2015الصادر بتاريخ 

تحت  04/02/2019كادير بتاريخ أوفي قرار آخر صادر عن محكمة االستئناف ب
أن "  فيهم االبتدائي القاضي برفض طلب الدولة، أكدت قضت فيه بإلغاء الحك 480عدد 

المدعية)الوكالة القضائية للمملكة( قد أسست دعواها الرامية إلى استرداد المبلغ المطالب به 
من قانون المعاشات المدنية والذي يخول للدولة إقامة الدعوى  28على مقتضيات الفصل 

جاع الصوائر المدفوعة أما وقد تبث من على الشخص المسؤول عن العاهة أو الوفاة إلر 
وثائق الملف على أن وفاة الهالك ج.م كان بسبب شخص آخر وهو نتيجة حادثة السير 
المرتكبة من طرف المدعى عليه م.م الذي كان يتولى قيادة الشاحنة المرتكبة للحادث 

ق الهالك رصيد وي حقو ذكما تبث دفع الدولة لفائدة  ،والمؤمن عليها لدى شركة التأمين سند
الوفاة وهي من الصوائر المدفوعة الناتجة عن وفاة الضحية بمفهوم الفصل أعاله ويكون من 
حق الدولة الرجوع على المتسبب في الوفاة بأدائها ومع احالل المؤمنة المدعى عليها شركة 

 التأمين سند" .
خير األوفي حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء، قضت هذه 

لفائدة الدولة المغربية اثر حادثة سير بين حافلة درهما  877,90 556 1ما قدره  باسترجاع
الرباط وشاحنة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية نجم -نقل تابعة لشركة النقل البيضاء

عنها وفاة مجموعة من الجنود اضطرت معه الدولة لدفع رواتب الزمانة ومنح الوفاة لذوي 
من قانون المعاشات  32م. حيث اعتبرت المحكمة أنه طبقا لمقتضيات الفصل حقوقه

المشار إليها أعاله  32العسكرية، فإن الدولة "محقة في استرجاع ما صرفته عمال بالمادة 
 درهم". 1.556.877,9وقدره 

  1984أكتوبر  02المستوى الخاص باستبعاد تطبيق ظهير  .3
عملت الوكالة القضائية للمملكة على استصدار في إطار الدفاع عن مصالح الدولة، 

استقاللية مطالب الدولة عن ت من خاللها رسك المتواترةمجموعة من األحكام القضائية 
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الدفع الذي ما فتأت شركات التأمين تثيره  لكذواستبعدت ب ،مطالب الموظف الضحية
 مطالب الدولة.  على 1984أكتوبر 02والمتعلق بتطبيق ظهير 

في الملف  2019مايو  28المؤرخ في  401/5لمحكمة النقض عدد  ففي قرار
األساس القانوني للدعوى هو اعتبرت هذه المحكمة أن "  8803/1/5/2017المدني عدد 

فيخصص  02/10/1984التعويض عن الضرر في إطار المسؤولية التقصيرية، أما ظهير 
ن بين مقتضياته ما يفيد الحتساب تعويضات تسببت فيها عربات برية ذات محرك وليس م

والمتعلق بالمعاشات العسكرية  30/12/1971صراحة أو ضمنيا نسخ مقتضيات ظهير 
منه على أن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو دوي  32والذي ينص في الفصل 

حقوقه في اقامة الدعوى على الشخص المسؤول عن الحادثة قصد استرجاع الصوائر 
 ".الموظف أو ذوي حقوقهالمدفوعة للضحية 

في الملف  03/10/2019وفي قرار صادر عن محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 
اء المستأنفة)شركة التأمين التعاضدية المركزية دأ، اعتبرت أن "  363/1202/2017عدد 

المغربية للتأمين( التعويض المستحق لذوي الحقوق تم في إطار مقتضيات ظهير 
ن أن حلول المستأنفة محل المؤمن له في أداء المستحقات المطالب في حي ،02/10/1984

باسترجاعها تم في أطار القانون المتعلق بالمعاشات المدنية وهي الصوائر التي تم التعجيل 
بأدائها بسبب الوفاة الناتجة عن الحادث وانفقتها الدولة مما تسبب لها في اضرار مادية 

وهذا   ".الحال بها ينعقد لها الحق في استرجاع ما صرفتهخارجة عن ارادتها، وجبرا للضرر 
في  04/02/2019بتاريخ  480محكمة االستئناف بأكادير بموجب قرارها عدد  تبنتهالتوجه 

أن ما دفع به الطرف المدعى عليه )شركة حيث جاء فيه "  407/1201/2018الملف عدد 
ة دوي حقوق الضحية فهي تتعلق التأمين سند( من سبقية الحكم بأداء التعويضات لفائد

بالتعويضات الناتجة عن حادثة السير وفي إطار المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحكم 
المطعون فيه لما قضى برفض طلب )الوكالة القضائية للمملكة( ارجاع المبلغ المطالب به 

على شركة التأمين  أعاله يكون قد خالف الصواب وزاغ عنه ...فأنه يتعين إلغاؤه ... والحكم
 ."درهم 104.113,25سند بصفتها مؤمنة المسؤول م.م بأدائها للمستأنفة مبلغ 
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من مدونة التأمينات على  66المستوى الخاص باستبعاد تطبيق المادة  .4
 مطالب الدولة

، اعتمدت فيه المحكمة 2019صدر قرار عن المحكمة االبتدائية لطنجة خالل سنة 
 من مدونة التأمينات 66ة للمملكة من أجل استبعاد تطبيق الفصل دفوعات الوكالة القضائي

، حيث جاء فيه بأن " منحة الوفاة الممنوحة لورثة الموظف المتوفي ال على مطالب الدولة
تكتسي صبغة تعويضية كما ال تجد أساسها في عقد تأمين وأنما في العالقة النظامية التي 

من  66ي ال مجال لتطبيق المادة المذكورة )المادة تجمع الموظف العمزمي بالدولة وبالتال
مدونة التأمينات( في مواجهة الجهة المدعية )الوكالة القضائية للمملكة( والتي تبقى محقة في 

من قانون المعاشات المدنية باسترجاع ما دفعته لذوي الموظف من  28إطار الفصل 
ذي اثاره دفاع شركة التأمين المسؤول عن وفاته". وذلك في معرض ردها على الدفع ال

من مدونة  66الطلب ال يرتكز على أساس لمخالفته للفصل  أطالنطا والذي اعتبر فيه أن "
التأمينات الذي ينص على أنه بالنسبة للتأمين على االشخاص فانه ال يجوز للمؤمن بعد 

األغيار فيما ادائه لمبلغ المؤمن عليه أن يحل محل المتعاقد أو المستفيد في حقوقهما ضد 
 ".ترتب عن الحادث

الجانب المتعلق بالحكم لفائدة الدولة بالتعويض عن التماطل والفوائد  .5
 القانونية

من استصدار أحكام وقرارات  2019تمكنت الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 
 مكانية الحصول من شركات التأمين على تعويض عن التماطل والفوائد القانونية فيإ تهاخول

ليها في الموضوع. إحالة اثبات تماطل شركة التأمين في األداء بواسطة رسائل موجهة 
الصادر عن محكمة االستئناف بالدار  6200ونذكر منها على الخصوص القرار عدد 

 1216الصادر عن محكمة االستئناف بأكادير، والقرار عدد  480البيضاء، والقرار عدد 
الصادر  881، ثم الحكم رقم 03/10/2019باط بتاريخ الصادر عن محكمة االستئناف بالر 

الصادر  135، والحكم عدد 31/01/2019عن المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 
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الصادر عن  2330والحكم عدد  26/02/2019عن المحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
 .17/10/2019المحكمة االبتدائية بطنجة بتاريخ 

 



 

 
 

 

 

 6ل الفص

عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل قرارات 
 محاكم االستئناف

 

  



6الفصل  عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل قرارات محاكم االستئناف  
 

 131  

 

  28/03/2019المؤرخ في  1592القرار عدد 
المادي حيث يتبين من  باالعتداءيتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله قضية تتعلق 

على عقار للدعوى بأن إحدى الوزارات قامت بتشييد مؤسسة تعليمية  االفتتاحيخالل المقال 
طالب المعنيون و  شخاص ذاتيين دون سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا.أفي ملكية 

 .االعتداءمن خالل دعواهم تعويضهم عن هذا  باألمر
حكمها القاضي على الدولة  بمقتضىلطلبهم وقد استجابت محكمة الدرجة األولى 

الوكيل القضائي للمملكة حيث  المغربية بتعويض المعنيين باألمر وهو الحكم الذي استأنفه
 استجابت له محكمة الدرجة الثانية جزئيا.

ومن جملة ما عابه الوكيل القضائي للمملكة على الحكم المستأنف كونه قضى لفائدة 
في حين أن المستأنف عليهم لم  االستغالل،المعنيين باألمر بالتعويض عن الحرمان من 

الذي كان مخصصا  االستغاللن عدم إثباتهم لنوعية يبينوا الفترة الموجبة للتعويض فضال ع
 له عقارهم.

القضائي للغرفة  االجتهادوقد أشار الوكيل القضائي للمملكة في هذا الصدد بأن 
اإلدارية بمحكمة النقض ومن خالل عدد من القرارات الصادرة عنها من ضمنها القرار عدد 

 602، القرار عدد 730/03عدد في الملف اإلداري  22/12/2004الصادر بتاريخ  886
، والقرار عدد 3047/4/3/2005في الملف اإلداري عدد  11/10/2006الصادر بتاريخ 

، أصبح متواترا على أنه يشترط للمطالبة باي تعويض 05/07/2006الصادر بتاريخ  453
 غاللاالستعن هذا الحرمان باإلضافة إلى بيان الفترة التي تحقق فيها، إثبات نوعية وطبيعة 

 الذي حرم منه المعني باألمر.
على أن الحكم بالتعويض عن واقعة  خر ، أكد الوكيل القضائي للمملكةوفي دفع آ

يجب أن يقترن بنقل الملكية لفائدة هذه األخيرة، وهو ما  عقار الغير وضع اإلدارة ليدها على
عنها، كالقرار تواتر عليه عمل محكمة النقض مؤخرا من خالل عدد من القرارات الصادرة 

الذي  504/4/2/2009في الملف اإلداري عدد  28/04/2011الصادر بتاريخ  345عدد 
صح ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة  ..." جاء فيه على أنه
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قضت بتعويض عن فقد المطلوبة ملكية عقارها المعتدى عليه ماديا من طرف الطاعنة، ومع 
لحكم بنقل ملكيته لهذه األخيرة، خالفا ألحكام اإلثراء بال سبب، المتمثلة في ذلك رفضت ا

نازلة الحال في إثراء المطلوبة عندما قضي لها بالتعويض المذكور مع احتفاظها بملكية نفس 
العقار إليها، مما شكل افتقارا مباشرا يقابله إثراء مباشر وتقوم بينهما عالقة سببية مباشرة 

قعة واحدة وهي السبب المباشر لكل منهما، وهو دفع تعويض عن قيمة عقار لم تتمثل في وا
تنقل ملكيته إلى من حكم عليه بدفعه، وهو الطالبة المفتقرة فكان بذلك القرار المطعون فيه 

 ".لما لم يقض بنقل الملكية لهذه األخيرة والحال ما ذكر فاسد التعليل ومعرضا للنقض
  03/10/2019في المؤرخ  1683القرار عدد  

تتعلق وقائع هذه القضية بحالة موظفة تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة اإلدارية 
تعرض من خاللها أنها متصرفة من الدرجة الثالثة وتعمل بوزارة الصحة وأنها حاصلة على 

المؤرخ في  2-93-308من المرسوم رقم  24شهادة الماستر، وأن مقتضيات المادة 
تعلق بالنظام األساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين الم 29/10/1993

بوزارة الصحة العمومية تنص على أن المستخدمين حملة  شهادة للدراسات العليا من كليات 
العلوم أو كليات العلوم والتقنيات أو على شهادة معادلة لها، الموظفون بموجب عقد يسري 

 ،امهم بوزارة الصحة العمومية في تاريخ العمل بهذا المرسومعليه القانون العام والمزاولون مه
 يعاد ترتيبهم بطلب منهم في إطار المساعدين الطبيين.

وأضافت المعنية باألمر أنها مستجمعة للشروط المنصوص عليها في هذه المادة 
ومحقة في إعادة ترتيبها في إطار مساعد طبي، ملتمسة الحكم على الدولة المغربية في 

ص رئيس الحكومة )وزارة الصحة( بتسوية وضعيتها اإلدارية وذلك بإعادة ترتيبها في شخ
 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. 24/07/2012إطار مساعد طبي ابتداء من 

وقد استجابت المحكمة لطلبها بمقتضى حكمها القاضي على الدولة المغربية بتسوية 
 24/07/2012إطار مساعد طبي ابتداء من وذلك بترتيبها في  للمدعية،الوضعية اإلدارية 

 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
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استأنف هذا الحكم الوكيل القضائي للمملكة الذي أكد في استئنافه على خرق 
من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ذلك أن الشهادة المحصل  22مقتضيات الفصل 

ترشيح لشغل المنصب المطابق لها، وأن عليها من طرف المستأنف عليها تخولها فقط حق ال
 والمباراة. االستحقاقالتوظيف في المناصب العمومية ال يتم إال عبر ضابطي 

وأضاف المستأنف بأن الحكم المذكور ال يرتكز على أساس قانوني حيث أن محكمة 
تكون قد  المذكور أعاله 2-93-308الدرجة األولى لما قضت بناء على المرسوم رقم 

ن المبدأ الدستوري القاضي بتراتبية القوانين والمنصوص عليه في الفصل السادس حادت ع
من الدستور، فالمرسوم المستدل به قديم ولم يعد يعتد به في ولوج الوظائف العمومية بعد 

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، وهو أقل  22والفصل  2011نسخه بدستور 
أنف عليها لم تحصل على الشهادة المستند عليها في الترقية إال منهما تراتبية، وأن المست

أي بعد دخول المقتضيات التي تفرض شرط المباراة حيز التنفيذ، كما  24/07/2012بتاريخ 
 أن الحصول على الشهادة ال يخول لحاملها الترقية اآللية والمباشرة.

ضائي للمملكة فقضت اإلدارية تعليالت الوكيل الق االستئنافوقد سايرت محكمة 
لغاء الحكم المستأنف، حيث جاءت حيثيات قرارها كما يلي. االستئنافبقبول  وحيث تتعلق " وا 
المذكورة بإمكانية إعادة ترتيب المستخدمين المزاولين مهامهم بوزارة الصحة بتاريخ  24المادة 

لحاصلين على ، وا15/12/1993العمل بالمرسوم، أي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 
شهادة للدراسات العليا من كليات العلوم أو كليات العلوم والتقنيات في إطار المساعدين 

إنما تسري على مستخدمي  24الطبيين بطلب منهم، وهو ما يعني أن مقتضيات المادة 
الوزارة المستوفين لهذه الشروط بتاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية لتمكين هؤالء 

عليها  المستأنفن من تغيير اإلطار، في حين أنه في نازلة الحال فقد وظفت المستخدمي
حسب القرار المرفق بمقال الدعوى، ولم تكن بتاريخ  28/08/2010بوزارة الصحة ابتداء من 

المتمسك بها والتي  24نشر المرسوم موظفة لدى الوزارة حتى تسري عليها مقتضيات المادة 
شهادة الدراسات العليا في إطار  ي وزارة الصحة حملةإدماج مستخدم تتعلق بتدبير

شأن بالنسبة لإلطارين التاليين المساعدين الطبيين بصفة استثنائية وانتقالية، كما هو ال
مساعدو الصحة المجازون من الدولة المختصون ومساعدو الصحة المجازون من الدولة )
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الي في اإلطارين الجديدين )الممرضين المختصون الممتازون( اللذين أعيد ترتيبهما على التو 
المجازين من الدولة من الدرجة الثانية والممرضين المجازين من الدولة من الدرجة األولى( 

 من نفس المرسوم. 23وذلك عمال بأحكام المادة 
نف مجانبا للصواب فيما قضى به ويستوجب يث إنه تبعا لذلك يكون الحكم المستأوح

 ."رفض الدعوى إلغاءه والحكم تصديا ب
  24/10/2019المؤرخ في  1806القرار عدد  

يتناول هذا القرار موضوع الترقية وما يخضع له من شروط قانونية حددها المشرع 
 ساسي الذي ينتمي إليه الموظف.حسب النظام األ

بمقال أمام المحكمة اإلدارية يدعي  تقدم ويتعلق األمر في هذه النازلة بحالة موظف 
وأنه  7الرتبة  9نه موظف بوزارة الشباب والرياضة وأنه تمت ترقيته إلى السلم من خالله بأ

رغم أحقيته بها إسوة بزمالئه الذين تمت ترقيتهم  10منذ تاريخ ترقيته لم يتم ترقيته إلى السلم 
 مع ما يترتب على ذلك قانونا. 10وأنه محق في تسوية وضعيته بترقيته إلى السلم 

ض من طرف المحكمة، فقام باستئنافه ناعيا عليه مجانبته وقد قوبل طلبه بالرف
من النظام األساسي الخاص بموظفي الشبيبة  4للصواب حيث أكد أنه إذا كان الفصل 

درجة مرب ودرجة مرب رئيس وهي وضعية  ،درجتينوالرياضة يشمل سلك المربين على 
فيبقى خاضعا  10منه يشمل صفة مفتش التي تجعل الرتبة  7، فإن الفصل المستأنف

 2-04-403للقانون األساسي للوظيفة العمومية والمراسيم التطبيقية خاصة المرسوم 
 .2/12/2005الصادر بتاريخ 

المقدم  االستئنافمحكمة الدرجة األولى، رفضت محكمة الدرجة الثانية  في نفس توجه
يقع عليه وهو ما  من طرف المعني باألمر معللة قرارها بكون عبء إثبات أحقيته في الترقية

 لم يقم به.
حيث ما فتئ المستأنف يتمسك بأحقيته في وقد جاءت حيثيات قرارها كما يلي: "

لكن حيث لما كانت الترقية المطلوبة هي ترقية  الترقية المطلوبة إسوة بباقي زمالئه.
نما تخضع لمجموعة من المعايير أهمها التقييد بجدول  باالختيار الترقي ال تتم بصورة آلية وا 
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يتمسك بتخطي اإلدارة له في الترقية دون أن يوضح  ما فتئوهو ما لم يثبته المستأنف الذي 
أسماء األشخاص الذين تم اختيارهم رغم أنه أقدمهم حتى يمكن القول بوجود انحراف في 
استعمال السلطة خاصة وأن عبء اإلثبات يقع عليه مما يبقى معه الطلب غير مؤسس 

 ".ما انتهى إليه الحكم المستأنف فيتعين تأييدهيتعين رفضه وهو 
  04/04/2019المؤرخ في  1857القرار عدد 

المادي حيث تقدم مجموعة  االعتداءيتعلق األمر في هذا القرار بمنازعة من منازعات 
ضرار المادية والمعنوية التي من الورثة بدعوى قضائية يطالبون فيها بتعويضهم عن كافة األ

على  إثر االستيالء، على الدعائهمالذي تعرض لهم عقارهم وفقا  االعتداءء لحقتهم من جرا
نشاء فضاءات خضراء وطرق إلى غير ذلك من هذا األ خير من طرف جماعة حضرية وا 

 المرافق العمومية باإلضافة إلى هدم بناء كان يتواجد على ذات العقار.
ضرار اء تعويض عن األوقد قضت محكمة الدرجة األولى على الدولة المغربية بأد

لفائدة المدعين ورفضت باقي الطلبات بموجب حكمها الذي تم استئنافه من طرف الوكيل 
 القضائي للمملكة.

المادي لغياب دليل قاطع على  االعتداءوقد ركز الطرف المستأنف على انتفاء واقعة 
ستحضر كون . وأضاف بأن الخبرة استندت على مجرد احتماالت ولم تاالعتداءوجود هذا 

 العقار مخصص للمنفعة العامة كما أنها لم تعتمد على تاريخ وضع اإلدارة يدها على العقار.
وجوابا على ذلك، اعتبرت محكمة الدرجة الثانية بأنه لئن كانت الوثيقة التعميرية 
المستدل بها تفيد أن العقار أصبح مخصصا حسب تصميم التهيئة إلحداث منطقة خضراء، 

المعطى لم يتم تفعيله على أرض الواقع مما يجعل طلب التعويض عنه سابق  إال أن هذا
المادي، وتكون المحكمة اإلدارية  االعتداءألوانه وغير مبرر وال يجوز التمسك بوجود حالة 

المادي قد جانبت الصواب وهو ما يستتبع إلغاء الحكم  االعتداءعندما قضت بالتعويض عن 
المادي وتصديا الحكم برفض الطلب  االعتداءعويض عن المستأنف فيما قضى به من ت

بخصوصه. وتأييده فيما قضى به من تعويض عن هدم البناية التي كانت مشيدة فوق 
 العقار.
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  في الملف  24/07/2019الصادر بتاريخ  749القرار عدد
794/7202/2019 

غير في يتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله أحد شروط مسطرة الحجز لدى ال
مر باستئناف تقدم به إطار منازعة بين إحدى الشركات وجماعة حضرية، حيث يتعلق األ

الوكيل القضائي للمملكة ضد أمر صادر عن رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط قضى 
بالمصادقة على الحجز المضروب على حصص إحدى الجماعات من منتوج الضريبة على 

الوزاري لوزارة الداخلية وبتحويل المحجوز لديه المبلغ القيمة المضافة بين يدي الخازن 
 المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى الطالب.

مر المستأنف لكون وقد أكد الوكيل القضائي للمملكة في استئنافه على فساد تعليل األ
منجزة الخازن الوزاري قد صرح بأنه ال يتوفر على اعتمادات الجماعة، وهو ما أكدته الخبرة ال

كذلك، كما أن الجماعة المذكورة ال تملك حصة مفرزة من الضريبة على القيمة المضافة، 
عالوة على كون هذه األخيرة مخصصة للنفقات اإلجبارية والتي تهم على الخصوص أجور 

 الموظفين والتعويضات وأداء مساهمات صناديق التقاعد والتأمين الصحي.
الت الوكيل القضائي للمملكة فأصدرت قرارها وقد سايرت محكمة االستئناف تعلي

. فقد صح ما عابه ..كما يلي: " هاجاءت تعليالتالقاضي بإلغاء األمر المستأنف حيث 
المستأنف على الحكم المستأنف، ذلك أنه من شروط دعوى المصادقة على الحجز أن يكون 

على وثائق  الطالعباالحجز قد انصب على اعتمادات مملوكة للمحجوز عليه، في حين أنه 
الملف، يتبين أن الخازن الوزاري لدى وزارة الداخلية المحجوز بين يديه تقدم بتصريح سلبي 
مصرحا فيه بأنه ال يمسك أي اعتمادات مملوكة للجماعة المحجوز عليها، كما أن منتوج 
 الضريبة على القيمة المضافة هو منتوج مملوك لوزارة الداخلية ما دام أنه تحت تصرف
الخازن الوزاري لوزارة الداخلية وهو ملك مشاع لكافة الجماعات المحلية، وحصة الجماعة 

ما دامت أنها بحوزة  االعتماداتالمعنية غير محددة بعد، وبالتالي ال يمكن الحجز على هذه 
 االبتدائيةوزارة الداخلية، وهو نفس الشيء الذي أكده الخبير في تقريره المنجز في المرحلة 

إال بعد  ...ا بأنه ال يمكن اعتبار منتوج الضريبة على القيمة المضافة ملكا لجماعة موضح
والذي يشرف على تنفيذ ميزانية الجماعة المحجوز عليها به.  ...توصل الخازن اإلقليمي 
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مما يدل على أن الحجز قد انصب على اعتمادات مملوكة لوزارة الداخلية تتعلق بمنتوج 
المضافة والتي توزعها على كافة الجماعات الترابية وليس ملكا لجماعة للضريبة على القيمة 

وحدها وأنه ال يصير المنتوج ملكا لهذه األخيرة إال بعد تحديد نسبتها أو حصتها منه  ...
، الشيء الذي يعني عدم استيفاء مسطرة الحجز لدى الغير ...وتحويله للخازن اإلقليمي 

في دين في ذمة المحجوز بين يديه حيال المحجوز عليه،  ألحد شروطها األساسية المتمثلة
ويكون األمر المستأنف لما قضى بالمصادقة على الحجز قد جاء مجانبا للصواب ويتعين 

 ".ه وتصديا رفض الطلبؤ إلغا
  في الملف  08/07/2019الصادر بتاريخ  586القرار عدد

511/7202/201 
فقات العمومية وبالخصوص مسطرة يندرج القرار المذكور في إطار منازعات الص

مر باستئناف تقدم به الوكيل القضائي الحجز وما تتطلبه من إجراءات، حيث يتعلق األ
للمملكة ضد أمر صادر عن المحكمة اإلدارية قضى بالمصادقة على الحجز المضروب 

وبتحويل المخصصة لوزارة الداخلية بين يدي الخازن الوزاري لوزارة الداخلية  االعتماداتعلى 
 المحجوز لديه المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى الطالب كال أو جزءا.

ومن بين ما عابه الوكيل القضائي للمملكة على األمر المستأنف عدم التقيد 
باإلجراءات المتطلبة قانونا لمسطرة المصادقة على الحجز، وهو ما عللت به محكمة الدرجة 

وثائق الملف ما  فيضي بإلغاء األمر المستأنف، حيث أوضحت بأنه ليس الثانية قرارها القا
يفيد إشعار المحكوم ضدها وزارة الداخلية بالحكم موضوع سند التنفيذ، كما أن محضر 

وليس وزارة ... جاء في مواجهة والية  24/1/2018المعتمد عليه المنجز بتاريخ  االمتناع
. وبالتالي تضحى االمتناعء على نفس محضر الداخلية المحجوز على اعتماداتها بنا

إجراءات المصادقة على الحجز باطلة واألمر المستأنف باعتمادها جاء مجانبا للصواب 
 ومعرضا لإللغاء.

  في الملف  30/12/2019الصادر بتاريخ  7012القرار عدد
253/7202/2019 
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ة حيث تقدمت يتعلق األمر في هذا القرار بمنازعة من منازعات الصفقات العمومي
إحدى الشركات بدعوى قضائية ضد إحدى الجماعات الحضرية تطالب من خاللها الحكم 
بمجموعة من المستحقات بقيت بدون أداء، وبرفع اليد عن الكفالة المالية المودعة بصندوق 

 اإليداع والتدبير.
اء وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلب المعنية باألمر بموجب حكمها القاضي بأد

الضامن وبرفع  االقتطاعالجماعة المذكورة المستحقات المتعلقة باألشغال اإلضافية وبإرجاع 
 اليد عن الضمانة وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف الجماعة.

وفي معرض تعليالتها، أكدت الجماعة أنها أدت كل المبالغ المطلوبة من طرف 
بأن المبالغ التي تدعي الشركة أنها المستأنف عليها حسب وضعية األشغال، وأوضحت 

الزالت بذمتها تبقى مجردة من أي إثبات السيما وأن المحكمة اشارت في تعليلها للحكم 
المستأنف بأن قيمة األشغال اإلضافية لم تستند على عقد صفقة أو أي عقد ملحق ورغم ذلك 

 حكمت بقيمتها في تناقض بين التعليل والمنطوق.
رجة الثانية تعليالت الجماعة المستأنفة، فأصدرت قرارها القاضي وقد تبنت محكمة الد

بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به لفائدة المستأنف عليها وبعد التصدي برفض 
وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن تقرير  الطلب بشأنه، حيث جاءت حيثياته كما يلي: "

غال اإلضافية المنجزة من طرف المقاولة بحسب الخبير المنتدب خالل مرحلة البداية أن األش
درهم، وبأنه لم يتم إبرام أي عقد ملحق أو أمر  040,96 306 جدول المنجزات تبلغ قيمتها

كتابي صادر عن اإلدارة صاحبة المشروع يأذن للمقاولة بإنجازها بالرغم من أن قيمتها تفوق 
درهم، وبالتالي لم يثبت  252,00 266 1 من المبلغ اإلجمالي للصفقة وقدره  %10نسبة

من أوراق الملف أن األشغال اإلضافية قد استلزمتها األشغال األصلية أو صدر أمر بتنفيذها 
أو بإبرام عقد ملحق بشأنها ومن تم فال مجال للقول باستحقاق قيمتها، فكان الحكم المستأنف 

ن إلغاؤها جزئيا فيما قضى مجانبا للصواب عندما قضى لفائدة المستأنف عليها بمبلغها ويتعي
 ".به بخصوصها

  في الملف  24/12/2019الصادر بتاريخ  6633القرار عدد
 131/7207/2018ضم له الملف  187/7207/2017
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تندرج المنازعة موضوع القرار ضمن منازعات الصفقات العمومية، حيث تقدمت 
المتمثل في ضياع إحدى الشركات بدعوى قضائية تطالب من خاللها بتعويضها عن الضرر 

الربح والضرر الناتج عن تجميد اآلليات واليد العاملة وفوائد التأخير نتيجة فسخ الصفقة من 
 طرف اإلدارة.

جراء مجموعة من الخبرات، أصدرت المحكمة اإلدارية حكما  وبعد تبادل المراسالت وا 
بأداء تعويض قضى على الدولة المغربية )صندوق تمويل الطرق في شخص ممثله القانوني( 

الضامن ورفض باقي الطلب،  واالقتطاعرجاع مبلغ الضمانة النهائية إللشركة المعنية مع 
وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف الوكيل القضائي للمملكة وصندوق تمويل الطرق 

 وفرعيا من طرف الشركة المعنية.
األضرار عن  هو التعويض عن قيمة االستئنافيةومن جملة ما أثير خالل المرحلة 

بالضمانات وفوائدها،  واالحتفاظتجميد اآلليات واليد العاملة، والتعويض عن فوات الربح 
قد جانب الصواب حين رفض طلب  االبتدائيحيث اعتبرت الشركة المعنية أن الحكم 

 واالحتفاظالتعويض المذكور، وأن المحكمة اعتمدت في تقدير التعويض عن فوات الربح 
 ائدها على سلطتها التقديرية من دون أدنى اعتبار لما وصل إليه الخبير.بالضمانات وفو 

وجوابا على ذلك، اعتبرت محكمة الدرجة الثانية أن  منح التعويضات المطالب بها ال 
، حيث إنه لما كانت نلك" يمكن أن يتم إال بعد إثبات الضرر، حيث عللت قرارها كما يلي: 

التعويض عن قيمة األضرار عن تجميد اآلليات واليد الفرعي تتعلق ب االستئنافأسباب 
العاملة، والتعويض عن فوات الربح واالحتفاظ بالضمانات وفوائدها، فإنه اعتبارا أن منح 
التعويضات المذكورة ال يمكن أن يتم إال بعد إثبات الضرر، ألن الضرر الموجب للتعويض 

عال وتم إثبات ذلك بالدالئل والحجج، هو ذلك الضرر المباشر والمصاريف التي تم تكبدها ف
وما دامت المطالبة الحالية تروم المطالبة بالتعويض عن الربح الفائت والخسارة الالحقة بها 
نتيجة ضياع هامش الربح عن األشغال غير المنجزة بعد فسخ عقد الصفقة، فأنه مادام أن 

ثبات الضرر وجعل ذلك تحقيق الربح هو احتمال قد يقع وقد ال يقع، فضال عن ضرورة إ
على عاتق مدعيه، وفق ما استقر عليه العمل القضائي الذي لم يترك المجال وقفا على 

، مما يعني أن باالحتمال لالعتدادتقدير قيام هذا الضرر واحتمال وجوده ما دام أنه ال مجال 
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يستلزم مطالبة المستأنفة بالتعويضات المذكورة بما فيها التعويض عن ضياع هامش الربح 
 ".إثبات الضرر الالحق بها
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I. في مجال الوظيفة العمومية 
 استقالة أساتذة الطب في التعليم العالي  .1

  ملف إداري  24/01/2019المؤرخ في  92/1القرار رقم  
433/4/1/2017 

لقرار المشار إلى مراجعه أعاله إلى تاريخ تعود وقائع القضية موضوع ا
فصله من مهامه كطبيب بوزارة الصحة بمقتضى قرار  المدعيحين تقدم  19/06/2015

مشترك بين وزير الصحة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 
الطب والصيدلة،   األطر، وتسميته كأستاذ مساعد للتعليم العالي متدرب ، وتعيينه بكلية

ونظرا لظروفه الشخصية تقدم بطلب استقالته من منصبه ولم يتوصل بأي جواب، ولهذا 
 يلتمس الحكم بإلغاء القرار اإلداري الضمني القاضي برفض طلبه.

أن األمر يتعلق بالمصلحة العامة المتمثلة دارة دفاعها على ركزت اإلوردا على ذلك، 
البيداغوجي وحاجة المرفق العمومي إلى خدمات المعني  في الخصاص الكبير في التأطير

 باألمر.
صدرت المحكمة اإلدارية حكما قضى أوبعد استنفاذ كل اإلجراءات وتبادل الردود، 

أمام محكمة االستئناف اإلدارية التي قضت  المدعيبرفض الطلب، تم استئنافه من قبل 
 اإلداري المطعون فيه. بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار

وقد استندت محكمة االستئناف في تعليلها على كون االستقالة حالة من حاالت 
من النظام االساسي العام للوظيفة العمومية،  76االنقطاع النهائي عن العمل طبقا للفصل 

وأن اإلدارة لم تثبت وجود خصاص في التأطير البيداغوجي، وأن االستجابة لطلب المعني 
 مر لن تؤدي إلى عرقلة المرفق الذي يعمل فيه.باأل

الوكالة فيه  ت، الذي أكدالدرجة الثانية موضوع طعن بالنقضوقد كان قرار محكمة 
ن كان لوزير القطاع المعني سلطة اتخاذ القرار طبقا لمقتضيات  القضائية للمملكة بأنه وا 

بمثابة النظام  1958فبراير  24بتاريخ  008.58.1من الظهير الشريف رقم  77الفصل 
االساسي للوظيفة العمومية، فإن ذلك محصن بسلطة االقتراح من طرف الجامعة المعنية 
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طبقا للنظام االساسي الخاص بهيئة األساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة وطب االسنان 
 01.00من القانون  23والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، وباألخص المادة 

لمتعلق بتنظيم التعليم العالي وأن النص الخاص هو الذي يطبق في هذه النازلة وليس ا
 من قانون الوظيفة العمومية. 77الفصل 

بأن اإلدارة مارست سلطتها التقديرية في تقدير حاجيات وأكد الوكيل القضائي للمملكة 
االستقالة إفراغ  المرفق العمومي تبعا للمصلحة العامة، وأنه من شأن االستجابة لطلبات
 الجامعة من أطرها، والتأثير سلبا على المستوى البيداغوجي واالستشفائي بها.

الوكالة القضائية بها  توقد استجابت محكمة النقض لكل التعليالت التي تقدم
، فأصدرت قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس للمملكة

 جديد.المحكمة للبت فيه من 

 رخص اإلستيداع .2
  في الملف عدد  04/04/2019الصادر بتاريخ  424/1القرار عدد

839/4/1/2018 
ت التي تثيرها رخصة االستيداع وخصوصا عندما يتم كااليناقش هذا القرار إحدى اإلش

تجاوز الفترة المحددة لهذا النوع من الرخص، حيث يتبين من خالل المقال االفتتاحي للدعوى 
، وأنها حصلت على 1987لدى وزارة الصحة منذ سنة  ةطبيبكية كانت تشتغل أن المدع

ثم حصلت على رخص خالل فترات  1990سنوات خالل سنة  3رخصة االستيداع لمدة 
تقرر إنهاء استيداعها بناء على طلبها، فصدر قرار بإعادة  2013شتنبر 1متقطعة، وبتاريخ 

ها من خالل أداء أجورها ملتمسة الحكم بأداء تعيينها ، ومنذ ذلك التاريخ لم تسو وضعيت
إلى تاريخ التنفيذ وحفظ حقها في تقديم طلب التعويض  2013أجورها ابتداء من فاتح شتنبر 

 عن الضرر.
وبعد إنهاء جميع اإلجراءات، أصدرت المحكمة اإلدارية حكما قضى برفض الطلب 

 طعون فيه بالنقض.وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية بموجب قرارها الم
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من  60وقد تمسكت طالبة النقض بكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصلين 
القانون األساسي للوظيفة العمومية عندما اعتبر أن فترات االستيداع قد تم استنفادها، في 
حين كان يجب على المحكمة أن تتحرى الحقيقة كاملة. كما اعتبرت أن القرار قد خرق أيضا 

 من القانون المشار إليه أعاله عندما اكتفت المحكمة بالقول بتعذر اإلدماج. 63الفصل 
اعتبرت محكمة النقض ان محكمة الدرجة الثانية قد عللت قرارها  وجوابا على ذلك،

من النظام األساسي  60تعليال سائغا وسليما وكافيا مادامت قد سايرت مقتضيات الفصل 
د المدة القصوى التي ال يمكن تجاوزها بخصوص حالة العام للوظيفة العمومية الذي يحد

 االستيداع بطلب من الزوجة.
وقد عللت المحكمة قرارها بكون المشرع قد حدد المدة القصوى لهذا النوع من 
االستيداع الخاص في عشر سنين وعدم إمكانية تجاوز مدته لذلك الحد األقصى، وعدم 

هذه المدة التي تنصرف إلى المدة القصوى  إمكانية إدماج موظف أو موظفة استفادت من
لوضعية االستيداع الخاصة وليس إلى فترات التجديد إذ أنه متى وصلت فترة االستيداع في 
مجموعها إلى عشر سنوات فإن ذلك يعني أن المدة القصوى قد تم استنفادها وأصبح متعذرا 

 إعادة إدماج المعنية باألمر.

  العطلة السنويةعن تعويض ال .3
 إداري ملف  18/04/2019المؤرخ في  587/3لقرار رقم ا 

1284/4/3/2017 
 االستفادة منعاله مدى إمكانية التعويض عن عدم أ يعالج القرار المشار إلى مراجعه 

 العطلة السنوية علما بأن المعني باألمر استفاد من المغادرة الطوعية.
وظف المعني باألمر حين تقدم الم 03/05/2012وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 

أمام المحكمة اإلدارية بمقال يعرض فيه أنه لم يستفد من إجازته السنوية وبقي بذمة اإلدارة 
يوم عطلة، وأضاف أنه استفاد من المغادرة الطوعية دون أن يتم تعويضه عن باقي  210

 أيام العطل المستحقة له. 
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حكم له بتعويض عن عدم وقد راسل إدارته دون التوصل بأي جواب، لهذا يلتمس ال
 ايام. 210العطلة السنوية لمدة  من تمكينه

وبعد تمام كل اإلجراءات، أصدرت المحكمة اإلدارية حكمها القاضي على الدولة 
المغربية بأداء تعويض لفائدة المعني باألمر، وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية بموجب 

 القضائي للمملكة. قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل
من النظام االساسي  40وقد استند الوكيل القضائي للمملكة في طعنه على الفصل 

العام للوظيفة العمومية، موضحا أن الفصل المذكور لم يجز صراحة وال تلميحا إمكانية 
 التعويض عن عدم االستفادة من العطلة السنوية.

م االساسي الخاص بموظفي وأضاف طالب النقض في معرض جوابه على أن النظا
بدوره لم يتضمن ما يسمح بذلك التعويض عالوة على أن الموظف المعني  المعنيةاإلدارة 

باألمر سبق له أن طالب بتلك العطلة، كما أنه استفاد من المغادرة الطوعية التي تجب كل 
 منازعة تخص واقعة نشأت قبل االستفادة منها.

ا القاضي بنقض القرار االستئنافي توجه الوكيل محكمة النقض في قراره سايرتوقد 
القضائي للمملكة معللة ذلك بأن الطلب الالحق على تلك المغادرة ليس من شأنه أن يعتبر 
طلبا لالستفادة من العطلة المذكورة مادام أن ذلك يتوقف على استمرار الرابطة النظامية بين 

 الموظف واإلدارة.
ي قرارها بعدم تحققها من سبق تقديم طلب االستفادة وأضافت بأن المحكمة المطعون ف

من أيام العطلة السنوية موضوع التعويض قبل اإلحالة على التقاعد في إطار المغادرة 
 الطوعية، تكون قد ركزت قضاءها على غير ذي أساس وعرضته للنقض.

 اإلقصاء المؤقت من العمل .4
  ملف إداري  20/06/2019المؤرخ في  787/1القرار رقم  

768/4/1/2018 
يتعلق األمر في هذا القرار بدعوى قضائية يطالب فيها المدعي إلغاء القرار اإلداري   

 القاضي بإقصائه المؤقت من العمل.
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وبتفحص المقال االفتتاحي للدعوى، يتبين أن المدعي كان يعمل حارسا عاما للداخلية 
ع توقيف راتبه الشهري باستثناء بإحدى الثانويات، وتوصل بقرار توقيفه مؤقتا عن العمل م

 التعويضات العائلية إلى حين البت في ملفه من طرف المجلس التأديبي الجهوي المختص.
وبعد عرضه على المجلس التأديبي، تم اقتراح عقوبة اإلقصاء المؤقت عن العمل في 

 حقه لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية. 
داري المتخذ في حقه ألنه حسب لتمس المدعي من خالل دعواه إلغاء القرار اإليو 

 ادعاءاته ال يستند على مقتضيات واقعية سليمة ومخالف للقانون.
وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبه، فأصدرت حكمها القاضي بإلغاء القرار 

ه محكمة الدرجة الثانية المذكور، تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة، فأيدت
 بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

وردا على دفع محكمة االستئناف اإلدارية بكون القرار المطعون فيه غير معلل، 
اعتبر الوكيل القضائي للمملكة أن الوثيقة المطعون فيها باإللغاء هي رسالة اإلخبار في 

للوظيفة العمومية الذي يوجب تبليغ  من النظام االساسي العام 72إطار مقتضيات الفصل 
الحكم أو المقترح الذي يصدر عن المجلس التأديبي إلى الموظف، وأنها تضمنت على الرغم 

 من ذلك المبررات المستند عليها من طرف المجلس التأديبي.
وقد سايرت محكمة النقض تعليالت الوكيل القضائي للمملكة في قرارها القاضي 

حالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، وهكذا بنقض القرار المطعو  ن فيه وا 
حيث إن محكمة االستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى  حيثيات قرارها كما يلي: " تجاء

سباب الواقعية والقانونية التي بررت اتخاذ القرار ألخلو وثيقة التبليغ المطعون فيها من تبيان ا
ي حين تمسك الطالب بأن المحكمة وا ن اعتبرت رسالة اإلخبار اإلداري المطعون فيه.... ف

المطعون فيها قرارا إداريا مؤثرا بذاته في المركز القانوني للطاعن وقابال للطعن باإللغاء، فإن 
هذه الوثيقة نفسها تضمنت على الرغم من ذلك المبررات المستند عليها من طرف المجلس 

أصدرها القرار اإلداري، وبالتالي تكون الوثيقة قد احترمت  التأديبي الذي اقترح العقوبة التي
شكلية التعليل بحسب طبيعتها، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار 
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اإلداري المطعون فيه، ودون مراعاة أن الوثيقة المذكورة قد أحالت على اقتراح المجلس 
ة موضوع العقوبة ومدى مشروعيتها من عدمه، التأديبي الجهوي ودون أن تعمل على مناقش

لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه، مما 
 ".يعرضه للنقض

 عن مترشح في مرحلة التدريب  االستغناءسلطة اإلدارة في  .5
  في الملف عدد  28/11/2019الصادر بتاريخ  1465/1القرار عدد

2826/4/1/2019 
متدرب يدعي من خالل المقال االفتتاحي  موظفيتعلق األمر في هذه القضية بحالة 

تم توقيفه  20/10/2013، وبتاريخ 07/02/2013بتاريخ  كمتدرب بعملهلدعواه أنه التحق 
 بدون احترام اإلجراءات القانونية المعمول بها وبدون وجود أي سبب.

وتقدم بمقال إلى  بقي بدون جواب، قرارلإلدارة مصدرة الونتيجة لذلك، تقدم بتظلم 
ملتمسا الحكم بإلغاء القرار اإلداري بشأن اإليقاف من التدريب بسبب  المحكمة اإلدارية

 الشطط في استعمال السلطة.
فه أمام محكمة ئنااست فعمل على ،وقد قوبل طلبه بالرفض من طرف المحكمة اإلدارية

وبعد التصدي قضت بإلغاء إلغاء الحكم االبتدائي صدرت قرارها بأالتي و االستئناف اإلدارية 
قرارها فأصدرت  . وتقدم الوكيل القضائي للمملكة بالنقض في القرار اإلداري المطعون فيه

محكمة النقض قرارا قضت فيه بنقض القرار االستئنافي المطعون فيه وبإحالة الملف على 
 .نفس المحكمة للبت فيه من جديد

ئي للمملكة في تعليل طعنه على أنه من حق اإلدارة االستغناء وقد ركز الوكيل القضا
عن أحد المرشحين للوظيفة ولو نجح في المباراة أو االستغناء عليه بعد التحاقه بها ما دام 
أنه الزال في فترة التمرين متى ثبت أنه غير مؤهل من الناحية الصحية والنفسية، وتوظيفه 

كجهاز  بموظفي اإلدارة مصدرة القراري الخاص النظام األساسمقتضيات يتعارض مع 
ام حساس يتخذ فيه شرط الصحة النفسية والبدنية أهمية خاصة ومخالفة ذلك ال يستقيم مع مه

دارة تعاملت مع المطلوب بحسن نية فقامت باستدعائه الجتياز الفحوصات المرفق، وأن اإل
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ية هي التي حادت دون االستمرار في النفسالصحية و الطبية بعد اجتيازه للمباراة، لكن حالته 
 وهي ظروف ال تتحمل فيها أية مسؤولية. ينموظفالسلك 

ه ياتعالوة على ذلك، فإن محكمة الدرجة الثانية قد تناقضت في أجزاء قرارها بين حيث
مما تقرر معه هذه المحكمة الحكم بإلغاء الحكم ومنطوقه، ذلك أن تعليلها جاء كما يلي" 

"، مع ما يترتب عن ذلك قانونا للعلل المذكورة)....(  بإلغاء القرار الصادر المستأنف وتصديا
 وقضت في نفس الوقت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب.

وقد سايرت محكمة النقض تعليالت الوكيل القضائي للمملكة، فأصدرت قرارا قضى 
للبت فيها من جديد طبقا  بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة

 .للقانون 

 سلطة اإلدارة في إحالة الموظف على التقاعد .6
  ملف إداري  16/05/2019المؤرخ في  646/1القرار رقم  

2534/4/1/2018 
حسب وضعية تختلف  النسبي حالة الموظف على التقاعدإدارة في ن سلطة اإلإ

في فلإلدارة سلطة تقديرية  امة،الموظف وطبيعة المهام المزاولة وما تقتضيه المصلحة الع
حالته بحسب ما تراه مناسبًا للصالح العام إو عدم أ النسبي حالة الموظف على التقاعدإ

 .ولديمومة المرافق العامة
بسلطة تقديرية  النسبي وبالتالي فإن جهة اإلدارة تتمتع في إحالة الموظف على التقاعد

 .ال يحدها سوى المصلحة العامة
مراجعه أعاله في هذا اإلطار، حيث يعالج مدى سلطة  إلىر المشار ويندرج القرا

اإلدارة في قبول طلب اإلحالة على التقاعد النسبي من عدمه. ويتعلق األمر بطلب تقدمت 
بها إحدى الطبيبات المختصات في أمراض القلب والشرايين تطالب من خالله بإحالتها على 

ل بالرفض مما اضطرها إلى رفع دعوى قضائية ضد التقاعد النسبي، إال ان هذا الطلب قوب
 إدارتها مطالبة بإلغاء القرار المذكور.
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وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلب المعنية باألمر وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة 
 الثانية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

يالته على اإلطار القانوني المنظم لإلحالة على وقد استند طالب النقض في تعل
من  5من النظام االساسي للوظيفة العمومية وكذا الفصل  82التقاعد خصوصا الفصل 

المتعلق بالمعاشات المغير والمتمم بالفصل الفريد من القانون رقم  011-71القانون رقم 
، موضحا 1992نبر نو  9بتاريخ  1—92-4الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  92-04

في نازلة الحال، فإن قبول طلب  و أن قبول التقاعد النسبي يخضع للسلطة التقديرية لإلدارة.
المعنية باألمر فيه تعطيل لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة 

ضاف أناية الصحية. و العالج والع منلتبرير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة 
الوكيل القضائي للمملكة بأن االستجابة لهذا الطلب يتعارض مع المبدأ الدستوري الذي 
يقضي بضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وهو ما يحتم على اإلدارة تأمين 

 الخدمات الصحية بشكل مستمر مع اإلنصاف في تغطية التراب الوطني.
المعنية باألمر تعمل في تخصص مهم وهو أمراض القلب عالوة على ذلك، فإن 

والشرايين وتؤدي خدماتها لعدد كبير من االطباء، وان استفادتها من التقاعد النسبي محكومة 
المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية  30/12/71الصادر بتاريخ  011-71بالقانون 

دود عدد سنوي من عدد المناصب ( وهي مشروطة بموافقة اإلدارة وضمن ح5و 4)الفصالن 
 المقيدة في الميزانية المخصصة لديها.

وقد سايرت محكمة النقض تعليالت الوكيل القضائي للمملكة وقضت بنقض القرار 
 المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.

الستئناف في حيث انتهت محكمة اوهكذا جاءت حيثيات القرار المذكور كما يلي:" 
تعليل قضائها بأن اإلدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى 
التخصص الذي تمارسه المستأنف عليها بمنطقة تعيينها كما لم تدل بما يفيد كون االستجابة 
لطلب إحالتها على التقاعد سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، في حين تمسك 

ن طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية لإلدارة عمال الطرف الطالب بأ
المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية  30/12/71الصادر بتاريخ  011-71بالقانون 
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( حيث تنص تلك المقتضيات على أن تلك االستفادة مشروطة بموافقة 5و 4)الفصالن 
دة في الميزانية بخصوص كل سلك، كما اإلدارة وضمن حدود عدد سنوي من المناصب المقي

أن رفض طلب االستفادة منه يجد مرتكزاته في ظروف المصلحة العامة وأن رفض اإلدارة 
لطلب المعنية باألمر كان بسبب الخصاص الحاد الحاصل في األطر الطبية بالمرفق العام 

ذكور، ويتعارض الذي تعمل به، والذي يقدم خدماته لساكنة كثيفة، مما سيضر بالمرفق الم
مع المبدأ الدستوري القاضي باستمرار المرفق العام بانتظام واضطراد، والمحكمة لما نحت 

 ".خالف ذلك كان قرارها معلال تعليال فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض

 األجر المحتسب لتحديد المعاش .7
  في الملف عدد  26/09/2019الصادر بتاريخ  1091/2القرار عدد

4352/4/2/2017 
يندرج القرار المذكور في إطار منازعات الوضعية الفردية للموظف حيث يتعلق االمر 

 خاطئةأنه يدعي احتساب معاش تقاعده بطريقة  التقاعد غيربحالة موظف تمت إحالته على 
على السلم والرتبة التي يتوجب احتسابهما، ملتمسا أمر الصندوق المغربي  االعتماد لعدم

والحكم على الدولة المغربية بأن تؤدي له تعويضا ماديا عن  ليح راتب معاشهللتقاعد بتص
 من المعاش الذي كان يستحقه. االستفادةعدم 

 ، تم تأييدهأصدرت المحكمة اإلدارية حكما قضى برفض الطلب األصلي والفرعيوقد 
لنقض محكمة الدرجة الثانية وتم الطعن فيه بالنقض فصدر قرار عن محكمة اعلى مستوى 

قضى بنقض القرار واإلحالة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، وبعد إحالة الملف من 
جراء بحث وتبادل المذكرات، قضت بتأييد الحكم  االستئنافجديد على محكمة  اإلدارية وا 

 المستأنف القاضي برفض الطلب وهو موضوع الطعن بالنقض.
الدرجة الثانية بعلة أن هذه  غير أن محكمة النقض نقضت من جديد قرار محكمة

األخيرة لم تقم بإجراءات التحقيق الالزمة لتصحيح عملية احتساب مستحقات الطاعن ولم 
حيث إنه لئن كان تدقق في الوثائق المنازع فيها، حيث جاءت حيثيات قرارها كما يلي: " 

وليس على األجر المحتسب لتحديد المعاش هو األجر المقابل للوضعية النظامية للموظف 
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 1491/1أساس المهام الوظيفية إال أن قرار محكمة النقض الصادر في القضية تحت عدد 
 االستئنافقضى بالنقض واإلحالة بعلة )..... فإن محكمة  لما 11/12/2014وتاريخ 

اإلدارية مصدرة القرار المطعون فيه تبنت نفس التعليل دون تدقيق في الوثائق المنازع فيها 
تناقض ورقة تصفية المعاش مع مضمون قرار اإلحالة على التقاعد فيما يخص وبالرغم من 

ما يلزم من إجراءات  التخاذالسلم والرتبة التي أحيل فيهما الطالب على التقاعد ولم تعتمد 
للتحقيق  لتصحيح عملية احتساب مستحقات الطاعن اعتبارا للمبالغ التي كانت تقتطع من 

لتي أحيل بها على التقاعد فيما يخص السلم والرتبة والرقم معاشه والوضعية اإلدارية ا
، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض( االستداللي

فإنه يكون  قد وجه محكمة اإلحالة إلى وجوب إجراء تحقيق لتصحيح عملية احتساب 
ع من معاشه والوضعية التي أحيل بها مستحقات الطاعن اعتبارا للمبالغ التي كانت تقتط

وهو الشيء الذي لم تستند عليه  االستدالليعلى التقاعد فيما يخص السلم والرتبة والرقم 
الذي  االستدالليمحكمة اإلحالة التي اقتصرت على اعتماد ترتيب الطاعن في السلم والرقم 

 ".مما عرض قرارها للنقض من جديد 1985كان عليه منذ سنة 

 قاعدة األجر مقابل العمل: جرطاع من األاالقت .8
  إداري ملف  14/02/2019المؤرخ في  181/1القرار رقم  

2980/4/1/2018 
يتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله التأطير القانوني لالقتطاع من األجر بالنسبة 

تين للموظف، حيث يتعلق االمر بحالة موظف يدعي أنه شارك في وقفة احتجاجية لمدة ساع
فقط، ففوجئ عند نهاية الشهر باقتطاع مبلغ من أجره بسبب االمتناع عن القيام بعمل، 
ملتمسا إلغاء القرار اإلداري القاضي باالقتطاع من أجرته مع إرجاع المبلغ المقتطع وترتيب 

 اآلثار القانونية على ذلك.
على اعتبار ان تى مخالفا للقانون أويعيب المعني باألمر على القرار المذكور كونه 

تنظيم الوقفة يدخل ضمن نطاق حق اإلضراب المكفول دستوريا، وأنه لم يكن هناك تغيب 
عن العمل، بل ظل بمقر عمله كما يثبت ذلك مستخرج اآللة البيروميترية التي تسجل دخول 

 وخروج المستخدمين، وبالتالي لم يكن في حالة تغيب غير مشروع عن العمل.
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ة اإلدارية لطلب المعني باألمر وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة وقد استجابت المحكم
 بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. الثانية

وقد عللت محكمة االستئناف قرارها بان التوقف عن العمل للقيام بالوقفة االحتجاجية 
مكتب من الميثاق الجماعي المبرم بين اإلدارة المعنية وال 13يجد سنده في مقتضيات المادة 

الوطني للنقابة، وأن التوقف عن العمل لمدة ساعتين تفعيال للميثاق أعاله يبقى مبررا 
 نه يجسد شكال احتجاجيا وافقت عليه اإلدارة.أومشروعا، طالما 

غير ان محكمة النقض نحت غير ذلك، واعتبرت هذا التعليل فاسدا يوازي انعدامه، 
حضور المطلوب في النقض إلى كما يلي: " فقضت بنقض القرار االستئنافي معلله قرارها

مقر عمله ال تثير أية إشكالية مادام أن حضوره يفرض عليه أداء الوظيفة المنوطة به، وأن 
امتناعه عن أدائها ال يحصن أجره من االقتطاع، والمحكمة لما نحت غير هذا المنحى تكون 

العمل الذي يؤديه الموظف،  قد جردت األجر من وظيفته األساسية المتجلية في كونه يقابل
فثبوت امتناع الموظف أو المستخدم عن القيام بعمله يقابله االقتطاع من أجره ولو كان 
حاضرا بمقر عمله، فعلة االقتطاع هي عدم إنجاز العمل وليس التغيب غير المشروع عن 
ز العمل، وأن قاعدة األجر مقابل العمل تقتضي أال يستحق األجر متى ثبت عدم إنجا

العمل، واعتبارا لكون األجر يؤدى مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه، وبالتالي فإن 
السبب القانوني ألداء األجر هو إنجاز العمل، ومشروعية الوقفة االحتجاجية من عدمها ال 
عالقة لها باستحقاق األجر من عدمه وبالتبعية بقانونية االقتطاع من عدمه، وأن االتفاق 

رم بين الطرفين تم في إطار ضمان حسن سير المرفق ولتجاوز اإلشكاالت االحتجاجية المب
التعسفبة أو الفجائية وليس بغاية حماية المستخدمين من تطبيق االقتطاع من األجر، وال 
ينص أي بند به على التزام اإلدارة بعدم االقتطاع من األجر عن مدة االنقطاع عن العمل 

اجية، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من خالل الوقفات االحتج
 ".القانون وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض

 اإلدارية والمالية للموظفتسوية الوضعية  .9
  إداري ملف  27/06/2019المؤرخ في  799/1القرار رقم  

3005/4/1/2019 
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مر بحالة منازعات الوضعية الفردية، حيث يتعلق األ يندرج هذا القرار في إطار
 01/09/2017مستخدم لدى الكتابة العامة إلحدى العماالت يدعي أنه يعمل كسائق منذ 

دون أن يتم ترسيمه في اسالك اإلدارة بعد قضائه ثماني سنوات من العمل، ويطالب من 
سلم والدرجة المطابقة للمنصب خالل دعواه تسوية وضعيته اإلدارية والمالية بترسيمه في ال

والمهام المسندة إليه ابتداء من التاريخ المذكور أعاله وكذا تمكينه من الترقيات المستحقة له، 
وبتمتيعه بحقوقه المالية والمعنوية عن هذه التسوية بمجرد صيرورة الحكم نهائيا وقابال 

 للتنفيذ.
نوعيا للبت في ها م اختصاصبعد أمام المحكمةالوكيل القضائي للمملكة  دفعوقد 

الطلب لكون المعني باألمر ال يرتبط مع العمالة بعالقة نظامية باعتباره مجرد عامل مياوم 
 ينتمي لإلنعاش الوطني، مما يجعل وضعيته خاضعة ألحكام القانون الخاص.

وقد قضت المحكمة اإلدارية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم 
 المستأنف.

غير أن محكمة النقض نحت غير ذلك وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح 
رجاع الملف إلى نفس المحكمة  باختصاص القضاء اإلداري نوعيا للبت في الطلب وا 

 لمواصلة النظر فيه.
حيث إن المدعي سواء كان يشتغل لدى " وقد عللت محكمة النقض قرارها كما يلي:

أو عونا بإدارة اإلنعاش الوطني، فإن كلتا اإلدارتين تابعتين لمرفق الكتابة العامة إلقليم ... 
وزارة الداخلية، وما دام أنه يطلب ترسيمه في اإلطار المذكور فإن االختصاص للبت في 
النزاع نوعيا ينعقد للمحاكم اإلدارية باعتبار أن األمر يندرج في النزاعات المتعلقة بالوضعية 

المحدث بموجبه محاكم  90/41من قانون  8ق الدولة طبقا للمادة الفردية للعاملين في مراف
إدارية، والمحكمة اإلدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد 

 ".جانبت الصواب، وحكمها واجب اإللغاء
  إداري ملف  12/09/2019المؤرخ في  1314/3القرار رقم  

2571/4/3/2019 



7الفصل  عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل قرارات محكمة النقض  
 

 154  

 

القرار في إطار منازعات تسوية الوضعية الفردية، حيث  تندرج القضية موضوع هذا
يتعلق األمر بحالة ممرضة ملحقة من الوظيفة العمومية لدى إحدى المراكز االستشفائية 
الجامعية تدعي من خالل المقال االفتتاحي لدعواها أنها تتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل 

بالشهر الثالث عشر تطبيقا لمقتضيات  أجرة شهر من العمل أو ما يصطلح على تسميتها
، إال أن المركز المذكور توقف 28/06/2003الصادر بتاريخ  2.03.535المرسوم رقم 
تمسة الحكم عليه بأداء عن أداء تلك المكافأة دون سبب يذكر، مل 2009منذ سنة 
 .مستحقاتها

نية باألمر وقد قوبل طلبها بالرفض من طرف محكمة الدرجة األولى، فاستأنفته المع
حيث أصدرت محكمة االستئناف اإلدارية قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وهو القرار 

 .اإلدارةالمطعون فيه بالنقض من طرف 
 9وقد ركز طالب النقض في طعنه على كون التحديد المنصوص عليه في المادة 

المباشر، يتم على أساس التنقيط الممنوح من طرف الرئيس  02/03/535من المرسوم 
 وعنصر األجرة يتم بعد التنقيط.

التوجه حيث جاءت حيثيات قرارها كما  هذامحكمة النقض في قرارها على  سارتوقد 
حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه ذلك أنه إذا كانت مقتضيات " يلي:

ملين تمنح العا 2003يونيو  28الصادر في  2.03.535الفصل التاسع من المرسوم رقم 
في المراكز االستشفائية مكافأة عن المردودية برسم كل سنة وحددت نسبتها فإن مقتضيات 
الفصلين العاشر والحادي عشر من نفس المرسوم أعطت صالحية التقييم لمديري هذه 
المراكز باالعتماد على المعلومات المهنية للمستخدم وفعاليته في التنظيم ومنهجيته في العمل 

تنفيذ المهام الموكولة إليه وسلوكه داخل مقر العمل. وهي العناصر الواجب وأهليته في 
االستناد إليها في منح النقطة العددية السنوية للمعنيين باألمر. والمحكمة خالل بتها في 
طلبات تسوية الوضعية الفردية لهذه الفئة من المستخدمين وجب عليها مراعاة جميع هذه 

قيط قبل إقرار استحقاقهم للتعويض عن المردودية ولها أن تسلك العناصر المعتمدة في التن
في ذلك كافة إجراءات التحقيق السابقة، وأن خرق مسطرة تبليغ النقطة العددية إلى المستخدم 
لى اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء قصد االطالع على التقييم العام ال يمكن أن يؤدي  وا 
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ألمر للمكافأة عن المردودية التي حدد المشرع ضوابطها. حتما إقرار استحقاق المعني با
والمحكمة بعدم مراعاة هذه المقتضيات تكون قد عللت قرارها تعليال ناقصا يوازي انعدامه، 

 ."يعرضه بالتالي للنقض
  إداري ملف  28/03/2019المؤرخ في  354/2القرار رقم  

3721/4/2/2018 
ضعية الفردية، حيث يتعلق األمر بقضية يندرج القرار المذكور ضمن منازعات الو 

تسوية وضعيته الفردية وذلك بإدماجه في هيئة مفتشي بيطالب من خاللها المعني باألمر 
 .المفتشية العامة لإلدارة الترابية لوزارة الداخلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا

عمل بوزارة أنه التحق للوحسب المقال االفتتاحي للدعوى، فإن المعني باألمر يدعي 
بصفته متصرفا مساعدا من الدرجة الثانية الرتبة األولى،  16/09/2018بتاريخ  الداخلية

وعين بالمفتشية العامة للمالية الجماعية، وأنه بعد إدماج هذه األخيرة ضمن المفتشية العامة 
ة بمثابة النظام األساسي للمفتشي 2-94-100لإلدارة الترابية، وبعد صدور المرسوم رقم 

، لم تعمل اإلدارة 01/03/1994العامة لإلدارة الترابية والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 
على تفعيل هذا المرسوم كما لم تقم بعرض حالته على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في 

 بصفة مفتش. من المرسوم المذكور. ويدعي أيضا أن اإلدارة لم تعترف له 24المادة 
لمحكمة اإلدارية لطلبه بموجب حكمها الذي استأنفه الوكيل القضائي وقد استجابت ا 

 طعن فيهال ، ليتمتصديا برفض الطلبقضت للمملكة فألغته محكمة االستئناف اإلدارية و 
التي قضت بنقض القرار المطعون فيه و المدعي من قبل أمام محكمة النقض  بالنقض

هذه  قضتالنظر فيه من جديد. وقد  من أجل وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته
 بتأييد الحكم االبتدائي بموجب القرار المطعون فيه بالنقض. األخيرة، بعد النقض واإلحالة،

وقد اعتمد الوكيل القضائي للمملكة في طعنه على وسيلتين، تهم الوسيلة األولى خرق 
تبر أن الدعوى غير المحدث للمحاكم اإلدارية، حيث اع 41-90من القانون رقم  23المادة 

مقبولة شكال لورودها خارج األجل القانوني ألن مطالبة المعني باألمر بتسوية وضعيته 
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اإلدارية تصطدم بوجود قرارات صدرت بشأن وضعيته ولم يتم الطعن فيها في إبانه تحصنت 
 وأنتجت آثارها.

غير أن محكمة النقض كان لها رأي آخر حيث أوضحت أن المستقر عليه في 
ضاءها أنه متى كان الطلب يستهدف تسوية وضعية إدارية ومالية للموظف تجد سندها في ق

القانون حيث يقتصر دور اإلدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه األمر كإجراء 
فإن المنازعة بشأن ذلك الحق تندرج ضمن دعاوى القضاء الشامل . وبالتالي تنفيذي فقط
فا لذلك، فكلما كان الحق المدعى به مستندا إلى قرار إداري ي أجل وخالأغير مقيدة ب

متوقف على إرادة السلطة مصدرته فإنه ال يمكن تجاوز أجل الطعن باإللغاء كما هو محدد 
 قانونا.

واعتبرت المحكمة في نازلة الحال أن دعوى المطلوب في النقض تبقى غير مخاطبة 
 ر أساس.باجل دعوى الطعن باإللغاء والوسيلة على غي

من المرسوم رقم   27و  26و  24وبخصوص الوسيلة الثانية، فتتعلق بخرق المواد  
بشأن النظام الخاص بالمفتشين العامين  16/06/2014الصادر بتاريخ   2-24-100

لإلدارة الترابية، حيث اعتبر طالب النقض ان المحكمة مصدرة القرار لم تراعي الشروط 
المذكورة أعاله، ولم تتقيد بالمفعول القانوني لإلدماج المحدد في  المحددة بالمواد القانونية

 .1994في فاتح مارس   26و  24المادتين 
وقد تبين لمحكمة النقض صحة ما دفع به الوكيل القضائي للمملكة، فاعتبرت ان 

 المحكمة قد عللت قرارها تعليال فاسدا وعرضته للنقض.
. والحال أنه في تاريخ فاتح ..ة كما يلي: "وقد جاءت تعليالتها بخصوص هذه الوسيل

لم يكن المطلوب في النقض يزاول عمله بالمفتشية العامة لإلدارة بدليل أنه  1994مارس 
تحققت تبعيته للمفتشية العامة للمالية الجماعية، وأن أحكام  01/06/1994إلى حدود 
سي الخاص بالمفتشين بمثابة النظام األسا 16/6/1994بتاريخ   2-94-100المرسوم رقم 

على أن اإلدماج يستفيد منه الموظفون المزاولون  24مادته  لعامين لإلدارة الترابية أكدت فيا
عملهم بالمفتشية العامة لإلدارة الترابية بتاريخ دخول المرسوم حيز التطبيق الذي صادف 
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يتوفر حتى  ، وأن المطلوب ضده ال يستجمع هذا الشرط بل أنه ال1994تاريخ  فاتح مارس 
سنوات من  10في  26على شرط االقدمية المطلوبة إلدماجه المحددة بمقتضى المادة 

لكونه بهذا التاريخ لم يكن يتوفر إال  1/3/94الخدمة بالمفعول القانوني لإلدماج الذي هو 
في درجة متصرف  )...(اشهر من الخدمة الفعلية باعتبار قرار  6سنوات و  4على  

ة الثانية الرتبة األولى ....وان ما أدلى به من أوامر بمهمة التفتيش ال يمكن مساعد من الطبق
ضوابط وشروط محددة فضال  2-94-100ان تكسبه صفة مفتش التي وضع لها مرسوم 

عن كون هذه األوامر تتعلق بالمفتشية العامة للمالية المحلية وليس المفتشية العامة لإلدارة 
للمفعول بأن المطلوب في النقض كان يزاول عمله بالمفتشية الترابية وبالتالي ال تصلح 

العامة لإلدارة الترابية بالمفعول القانوني لإلدماج، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم 
ليها أعاله وعللت قرارها تعليال فاسدا إمراعاتها لما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات المشار 

 ".عرضته للنقض

 تكوينالتعويض عن ال .10
  إداري ملف  09/05/2019المؤرخ في  554/2القرار رقم  

2924/4/2/2017 
يعالج القرار المشار إلى مراجعه أعاله مدى أحقية الموظفين في التعويض عن 
التكوين المستمر الذي يستفيدون منه، حيث يتعلق االمر بحالة موظفة تقدمت أمام المحكمة 

تابعة إلحدى الوزارات وأنها قضت مدة تكوين بإحدى نها موظفة أاإلدارية بمقال عرضت فيه 
نه طبقا  للمرسوم رقم أالمراكز التابعة للوزارة طيلة سنتين خارج الدائرة الترابية لمقر سكناها، و 

 18و  10المتعلق بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي وخاصة  المواد   2-85-723
المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي  2-05-1366منه وبناء على المرسوم رقم  28و 
المتعلق  2-57-1841منه وبناء على المرسوم رقم   14عوان الدولة وخاصة المادة أ و 

أو دروس  عوان والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليمبتحديد األجور المنفذة للموظفين واأل
التكوين التي قضتها منه، فإنها تستحق تعويضا عن فترة  2و 1تكوين خاصة الفصالن 

بالمركز المذكور، ملتمسة الحكم على الدولة المغربية بتسوية وضعيتها وذلك بصرف 
 مستحقاتها المالية عن مدة التكوين التي قضتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا.



7الفصل  عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل قرارات محكمة النقض  
 

 158  

 

وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلب المعنية باألمر وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة 
 قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.الثانية بموجب 

واعتبر الوكيل القضائي للمملكة في تعليالته على كون المحكمة مصدرة القرار 
الصادر بتاريخ  2-05-1366المطعون فيه قد خرقت  مقتضيات المرسوم رقم 

عندما قضت بأحقية عوان الدولة أ المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي و  02/12/2005
-1841المطلوبة في النقض في التعويضات المطالب بها بناء على مقتضيات المرسوم رقم 

بتحديد األجور المنفذة للموظفين واألعوان والطلبة  16/12/1957الصادر بتاريخ  57-2
الذين يتابعون دورات تكوينية او دروس استكمال الخبرة، وهي المقتضيات التي لم تعد سارية 

 المشار إليه أعاله. 2-05-1366المفعول وحلت محلها مقتضيات المرسوم رقم 
ودفع الوكيل القضائي للمملكة أيضا بأن التكوين الذي تلقته المعنية باألمر يدخل في 
خانة التكوين المستمر لصقل الخبرات في مجال التدبير اإلداري وليس تكوينا أساسيا، مما 

هي الواجبة في نازلة الحال خاصة المادة  2-05-1366م تبقى معه مقتضيات المرسوم رق
الثامنة منه التي ميز من خاللها المشرع بين حالتين: األولى وهي المرتبطة بمزاولة المهام 
العليا والتي ال تخول للمستفيد التعويض إذا كانت مدة التكوين تساوي أو تقل عن ثالثة 

ن منظما بالمغرب وخارج المدينة التي يوجد بها اشهر، والثانية وهي التي يكون فيها التكوي
مقر عمل الموظف، فالتعويض ال يستفاد منه إال إذا كانت مدة التكوين ال تتجاوز ستة 
اشهر، وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال فإن مدة التكوين التي تطالب المعنية باألمر بالتعويض 

 الستفادة من ذلك التعويض.أشهر وبالتالي فهي غير محقة في ا 6عنها قد تجاوزت 
عالوة على ذلك، فإن القانون المحدث والمنظم للمدرسة الوطنية لإلدارة يمنح صفة 

 الطالب لكل من يخضع للتدريب في التدبير اإلداري ولو كان موظفا.
وجوابا على ذلك، اعتبرت محكمة النقض أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد 

المتعلق بالتكوين المستمر   2.05.1366من المرسوم عدد  14 أولت مقتضيات المادة
تأويال خاطئا حينما عللت قرارها   02/12/2005لفائدة موظفي وأعوان الدولة والصادر في 

بأحقية المطلوبة في النقض في التعويضات المطلوبة عن متابعة التمرين أو دروس التكوين 
، 09/7/2014إلى  17/12/2012طيط من عن المدة التي قضتها بمركز التوجيه والتخ
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ذلك أن المادة المذكورة نصت على مقتضيات انتقالية، حيث أن األشخاص الذين كانوا عند 
نشر هذا القانون ال زالوا في طور التكوين يحتفظون بالتعويضات وأن االستفادة من 

التكوين قبل  التعويض عن التكوين المستمر يبقى محصورا في األشخاص الذين ولجوا معاهد
، أما الذين ولجوا المعاهد المذكورة بعد دخول المرسوم المذكور 2.05.1366نشر المرسوم 

 حيز التنفيذ فهم يخضعون لمقتضيات هذا المرسوم وما يمنحه من تعويضات محددة فيه.
II. داري في مجال التدبير اإل 

 داريةتعليل القرارات اإل .1
  إداري ملف  03/01/2019المؤرخ في  15/1القرار رقم 

3397/4/1/2017 
يتعلق األمر في هذا القرار بدعوى قضائية يطالب فيها المدعي بإلغاء القرار اإلداري 

 الضمني برفض منحه رخصة حمل السالح المستعمل في الصيد البري.
وقد جاء في المقال االفتتاحي للدعوى بأن المعني باألمر سبق وأن تقدم بطلب من 

رخصة إلى السيد عامل المنطقة التي يقطن بها، كما تقدم بتظلم أجل الحصول على هذه ال
إلى السيد الباشا ولم يحصل على جواب من الجهة المختصة على الرغم من توفره على كافة 
الشروط القانونية، وأنه ذو سلوك حسن وعديم السوابق القانونية، معتبرا أن عدم الجواب على 

 طلبه يعتبر رفضا.
صدرت المحكمة اإلدارية حكما قضى بإلغاء القرار اإلداري أوجوابا على ذلك، 

المطعون فيه، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة االستئناف اإلدارية التي قضت 
 بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

وقد استندت محكمة الدرجة الثانية في تعليلها على القول بأن اإلدارة ملزمة ببيان 
 ب والوقائع التي حالت دون منح المعني باألمر رخصة حمل السالح.األسبا

أن التسبيب كشكلية غير متطلب في  وردا على ذلك، اعتبر الوكيل القضائي للمملكة
هذا الصنف من القرارات، كما أن منح الترخيص بحمل السالح يندرج ضمن السلطة 

تئنافي غيبا من االعتبار أن الترخيص التقديرية لإلدارة، وأن الحكم االبتدائي والقرار االس
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ارة بسلطة دبحمل السالح الظاهر ورخصة الصيد يبقى من المجاالت التي تتمتع فيها اإل
 تقديرية واسعة باعتبارها تندرج ضمن ما يصطلح عليه بإجراءات الضبط العليا.

تعلق الم 03.01ضاف الوكيل القضائي للمملكة بأن المادة الثالثة من القانون رقم أو 
بإلزام اإلدارات والجماعات المحلية بتعليل قراراتها تستثنى من ضرورة التعليل القرارات 

 اإلدارية التي يقتضي األمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها.
الوكيل القضائي للمملكة فأصدرت  الدفوع التي تقدم بهاوقد سايرت محكمة النقض 
حيث صح ما عاب الطرف معللة ذلك كما يلي: " نافيقرارها القاضي بنقض القرار االستئ

الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن الترخيص بحيازة السالح أو عدمه من المجاالت 
المتروكة لتقدير اإلدارة، والتي تتمتع فيها هذه األخيرة بسلطة واسعة لمنح الترخيص أو 

يتوفر لديها من معلومات بما  رفضه حسب ما يتبين لها من ظروف الحال ومالبساته وما
يكفل حماية األمن العام ووقاية المجتمع، وقد تمسك الطالب بكون رفض منح ترخيص حمل 
السالح للمطلوب في النقض كان لدواعي الحفاظ على األمن والنظام العامين، وهو غاية 

ن ولم تتعسف القرار، الذي يبقى مشروعا طالما أن الجهة اإلدارية المختصة لم تخالف القانو 
في استعمال سلطتها عند إصداره، ومحكمة االستئناف لما اكتفت بتأييد الحكم االبتدائي فيما 
انتهى إليه من أن اإلدارة استنكفت عن بيان األسباب الواقعية والقانونية التي حالت دون منح 

اسدا المطلوب الرخصة المطلوبة لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليال ف
 ".يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض

  ملف إداري  04/07/2019المؤرخ في  892/1القرار رقم  
170/4/1/2018 

عدم  تباثإمكن المواطن من تمبدأ تعليل القرارات اإلدارية من الوسائل التي يعتبر 
ح له تمكين القاضي من ممارسة رقابة فعالة تسم وبالتاليشرعية القرار أثناء المنازعة فيه، 

 .اإلدارة تجاوزاتبالحد من 
في هذا اإلطار، حيث تقدم مجموعة  لى مراجعه أعالهإالقضائي المشار ويندرج القرار 

من الورثة بدعوى قضائية أمام المحكمة اإلدارية مطالبين فيها بإلغاء القرار الصادر عن 
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م على خرق مجلس الوصاية في منازعة تهم إجراء قسمة عقارية بينهم، حيث أسسوا طعنه
 القانون وعدم التعليل.

وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلب المدعين وأيدتها في ذلك محكمة االستئناف 
 اإلدارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

وفي معرض جوابه، أكد الوكيل القضائي للمملكة على أن القرار موضوع الطعن ال 
لى أساس قانوني عالوة على انعدام التعليل، وذلك لمجموعة من االعتبارات نذكر يستند ع

 منها:
أن القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية ال تدخل في زمرة القرارات المعنية بالتعليل  -

بشأن إلزام اإلدارات العمومية والجماعات  01/03طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 
 لعمومية بتعليل قراراتها اإلدارية؛المحلية والمؤسسات ا

أبريل  27من ظهير  12أن مجلس الوصاية غير ملزم بتعليل قراراته طبقا للفصل  -
المتعلق بتنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون  1919

 األمالك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه؛
أكد على أن قرارات مجلس الوصاية تعتبر أن االجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد  -

 أعاله. 12من القرارات التي ال تحتاج إلى تسبيب أو تعليل بنص الفصل 
وأوضح الوكيل القضائي للمملكة في األخير بأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه  -

المذكور، فإنه قد  01/03باإللغاء على الرغم من كونه غير معني بالقانون رقم 
باب المبررة له المستندة إلى ما تضمنه قرار المجلس النيابي الذي تمت تضمن االس

لى تقرير  المصادقة عليه كما أشار إلى طلب االستئناف المقدم لمجلس الوصاية وا 
السلطة المحلية اإلقليمية باإلضافة إلى المقتضيات القانونية المبررة التخاذه وهي 

 تعليالت كافية.
في قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة محكمة النقض  استجابت وقد

التعليل لمطالب اإلدارة بناء على  القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد
 الوكيل القضائي للمملكة، حيث جاءت حيثيات القرار كما يلي: الذي دفع بهاألخير 

انتهت إليه في حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت فيما "



7الفصل  عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل قرارات محكمة النقض  
 

 162  

 

تعليل قضائها إلى أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه باإللغاء يندرج ضمن زمرة 
الذي  03.01القرارات التي تبقى مخاطبة بمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 

يلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها اإلدارية 
ر فائدة المعني بها، وذلك باإلفصاح كتابة في صلبها عن االسس الصادرة لغي

الواقعية والقانونية الداعية التخاذه، وأن قرار مجلس الوصاية لم يفصح عن األسباب 
الواقعية والقانونية الداعية التخاذه بما يحقق أهداف القانون المذكور، وأن آلية التعليل 

يحقق تلك األهداف والضمانات، واعتبرت القرار باإلحالة ال تقوم مقام التعليل الذي 
المطعون فيه خاليا من تبيان االسس الواقعية والقانونية الداعية التخاذه، ورتبت على 
ذلك انتفاء تعليله، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن قرار مجلس الوصاية 

لقرار المستندة إلى المطعون فيه قد تضمن االسباب المبررة له والتي تقتضيها طبيعة ا
ما تضمنه  قرار المجلس النيابي الذي تمت المصادقة عليه و تقرير السلطة المحلية 
اإلقليمية كما أشار إلى طلب االستئناف المقدم لمجلس الوصاية باإلضافة إلى 
المقتضيات القانونية المبررة التخاذه، وهي علل واضحة تمكن المخاطب بها من 

ما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار اإلداري المطعون معرفتها، والمحكمة ل
فيه دون أن تطلع وتناقش الحجج التي استند إليها هذا القرار فيما انتهى إليه ) عن 
طريق اإلحالة( وبالتالي البت في جوهر النزاع على ضوء ذلك، تكون قد عللت قرارها 

 ".ضتعليال فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنق

ملف  28/03/2019المؤرخ في  399/1القرار رقم ي تبناه ذوهو نفس التوجه ال
 .479/4/1/2018 إداري 

 معادلة الشهادات العليا .2
  ملف إداري  16/05/2019المؤرخ في  654/1القرار رقم  

2837/4/1/2018 
تقدم المدعي بدعوى قضائية أمام المحكمة اإلدارية عرض  09/06/2017بتاريخ 

من دولة روسيا االتحادية  2008حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب منذ سنة فيها أنه 
في تخصص الجراحة العامة وفي  2009إلى  2008وقضى سنة كاملة من الدراسة من 
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التخصص دائما المتعلق بجراحة الدماغ واألعصاب والعمود الفقري، وقضى المدد التالية من 
، وبعد عودته إلى المغرب ورغبة 2014سنة  إلى 2001ومن سنة  2011إلى  2009سنة 

بطلب معادلة هذه الشهادة التي  اإلدارة المختصةمنه في ممارسة مهامه الطبية، تقدم إلى 
حصل عليها بنظيرتها المغربية، إال أنه لم تتم االستجابة لطلبه، االمر الذي جعله يلتجئ إلى 

 صل عليها.القضاء ملتمسا إلغاء قرار رفض معادلة الشهادة المح
وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبه وأيدتها في ذلك محكمة االستئناف اإلدارية 

 .2616/7205/2017في الملف رقم  23/05/2018بتاريخ  870بموجب قرارها عدد 
وقد كان هذا القرار موضوع طعن تقدم به الوكيل القضائي للمملكة مستندا في دفاعه 

المحدث  90/41من قانون  20و  8ار لم تتقيد بالمادتين على  كون المحكمة مصدرة القر 
للمحاكم اإلدارية واللتين تجعالن الطعن باإللغاء ال ينصب إال على المقررات اإلدارية النافذة 
والمؤثرة بذاتها في المركز القانوني لطالب اإللغاء، حيث أن المعني باألمر وجه دعواه ضد 

الذي تراجع عنه بعد موافقة اإلدارة على معاودة دراسة  قرار غير مؤثر في مركزه القانوني
ملفه بناء على طلبه بإعادة النظر، والذي أرفقه ألول مرة بشهادة الدكتوراه، مما يعني أن 
القرار اإلداري المطعون فيه لم يعد مؤثرا في مركزه القانوني مادام قد تم العدول عنه، ويبقى 

أن الدعوى الحالية وفي جميع األحوال  ي األخير إلىليخلص ف الطعن فيه غير مقبول شكال.
غير ذات موضوع وأن المصلحة المرجوة من ورائها تبقى غير قائمة وغير محققة وذلك 
صدار قرار جديد مستجمعا لكافة مقومات القرار اإلداري القابل  بسبب تراجع اإلدارة عنه وا 

 يس القرار الملغى.للطعن باإللغاء وهو القرار المؤثر في مركز الطاعن ول
وقد كان قرار محكمة النقض منصبا في هذا االتجاه حيث جاءت حيثياته على الشكل 

في حين أثار الطرف الطالب أمامها بكون القرار الذي طعن فيه تم العدول عنه "...  التالي:
بعد موافقة اإلدارة على معاودة دراسة ملف الطاعن بناء على طلبه المؤرخ في 

 10/01/2017وتبنيها لمقترح اللجنة العليا للمعادالت المتخذ في اجتماع  15/02/2016
والقاضي بعرض ملفه من جديد على ضوء شهادة الدكتوراه التي أدلى بها رفقة طلبه بإعادة 
النظر فيه، مما يعني أن القرار المذكور لم يعد مؤثرا في مركزه القانوني ويبقى طعنه في 

ع، وبذلك يكون القرار الثاني الذي اتخذته اإلدارة بتاريخ جميع األحوال غير ذي موضو 
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الذي قضى برفض االستجابة لطلب معادلته بشهادة الدكتوراه الستجماعه  02/07/2018
لمقومات القرار اإلداري القابل للطعن وليس القرار األول الملغى الذي انعدمت مصلحة 

ا أيدت الحكم المستأنف، ودون مراعاة الطعن فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم
ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي 

 ".انعدامه، مما عرضته للنقض

III. في مجال نزع الملكية واالعتداء المادي 
 التعويض عن نزع الملكية .1

  إداري ملف  14/03/2019المؤرخ في  402/3القرار رقم 
870/4/3/2017 

يندرج القرار المذكور في إطار المنازعات المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية وخاصة 
موقف المحكمة من المبلغ الذي يقترحه الخبير، حيث يتعلق األمر بدعوى قضائية تقدم بها 
أحد المدعين ينازع فيها في مبلغ التعويض الذي حكم به مقابل نقل ملكية العقار لفائدته 

 يفوق المبلغ الذي حددته اللجنة اإلدارية للتقييم. والذي كان
وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبه وأيدته في ذلك محكمة الدرجة الثانية مع تغيير 

ها، مما جعل المعني باألمر يطعن في ؤ في مبلغ التعويض بناء على الخبرة التي تم إجرا
دت على خبرة لم تتضمن عناصر القرار االستئنافي مؤسسا طعنه على كون المحكمة اعتم

من القانون المتعلق بنزع  20المقارنة فكان المبلغ المحكوم به مخالفا لمقتضيات الفصل 
الملكية ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت، واستعملت سلطتها التقديرية دون أن 

 تبررها.
زع الملكية غير أن محكمة النقض نحت غير ذلك واعتبرت أن تحديد التعويض عن ن

من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب لها أصلها 
 الثابت بالملف.

وأضافت محكمة النقض في معرض جوابها أن المحكمة استندت إلى تقرير الخبير 
المنتدب الذي أبرز بأن األرض غير محفظة، وأن عدم اعتماد الخبير على عناصر المقارنة 
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نفي الحجية عن التقييم الذي أبداه تأسيسا على التحريات التي قام بها لدى الفاعلين في ال ي
والمؤيد من  –المجال العقاري، منتهية )أي المحكمة( إلى أن التعويض المحكوم به ابتدائيا 

ال يتسم بأي غلو أو إجحاف، بعد إعمال سلطتها التقديرية المستمدة عناصرها من  -طرفها
 صفات العقار.خصائص وموا

وخلصت في األخير إلى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد أبرزت 
جميع األسس والعناصر التي اعتمدتها في تحديد التعويض، ولم تكن في حاجة إلى الرد 
استقالال على حجج األطراف ما دام أن ما تضمنه قرارها من تفصيل بخصوص وصف 

 ناقشة الحجج واحدة بواحدة.العقار وخصائصه يكفيها عن م

 المادي عتداءاال .2
  إداري ملف  07/03/2019المؤرخ في  338/3القرار رقم  

471/4/3/2017  
يندرج القرار المشار إلى مراجعه أعاله في إطار منازعات االعتداء المادي، حيث 
أقدمت إحدى اإلدارات على تشييد مؤسسة تعليمية على جزء من عقار تدعي إحدى 

 أنه في ملكيتها وذلك دون سلوك اإلجراءات القانونية لنزع الملكية. الشركات
 وقد تمكنت الشركة المذكورة من استصدار أمر قضائي قضى بمعاينة وباستجواب

أن اإلدارة المعنية استصدرت مرسوما قضى ليتبين ، السؤولين اإلداريين المعنيين بالمشروع
وجه التالميذ، فالتمست الشركة إجراء خبرة  ن هذه األخيرة مفتوحة فيأببناء المدرسة، و 

 لتحديد التعويض عن المساحة المستولى عليها وعن الحرمان من استغاللها.
على إثر ذلك، أصدرت المحكمة اإلدارية حكما قضى على الدولة المغربية بأداء 

 تعويض للمدعية وبعدم قبول طلب التعويض عن الحرمان.
طرف الدولة استئنافا أصليا كما استأنفته الشركة وقد تم استئناف هذا الحكم من 

استئنافا فرعيا، حيث قضت محكمة الدرجة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا 
بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بطلب التعويض عن الرقبة وتأييده في الباقي، وهو القرار 

 من طرف الشركة المعنية. المطعون فيه بالنقض
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 17اعتمدت الشركة في تعليالتها على كون اإلدارة خرقت مقتضيات الفصول وقد 
المتعلق بنزع الملكية وباالحتالل المؤقت وسوء تفسيرها،  81.7من القانون رقم  19و  18و

ذلك أن المقتضيات المذكورة ال تسمح لإلدارة بوضع يدها على العقار دون مواصلة إجراءات 
 كم بنقل الملكية أو إذن بالحيازة أو االتفاق بالتراضي.نزع الملكية وقبل استصدار ح

وقد سايرت محكمة النقض هذه التعليالت وقضت بنقض القرار المطعون فيه، حيث 
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون جاءت حيثيات قرارها على النحو التالي: "

انية بأنها استصدرت المرسوم رقم فيه، ذلك أنه لئن تمسكت اإلدارة أمام محكمة الدرجة الث
المتعلق بنزع  7.81من القانون  17الذي يقضي ببناء المدرسة وكان الفصل  2.07.225

الملكية ألجل المنفعة العامة ينص على أنه تبقى األمالك المعينة في مقرر التخلي خاضعة 
غير أن ذلك ال  لنزع الملكية خالل سنتين من تاريخ نشر ذلك المقرر في الجريدة الرسمية،

يغير من شيء في وصف ما أقدمت عليه اإلدارة من أنه اعتداء مادي مادام أنها قد وضعت 
يدها على العقار وأحدثت به منشاة عمومية قبل استكمال مسطرة نزع الملكية والحصول على 

محكمة حكم بنقل الملكية أو إذن في الحيازة أو إبرام اتفاق بالتراضي، سيما وأنه قد قام لدى 
وأنه إلى غاية تاريخ البت في الدعوى  2002الموضوع ما يفيد أن وضع اليد تحقق منذ سنة 

لم تستظهر اإلدارة أمامها ) أي امام محكمة الموضوع( ما يفيد استصدار الحكم بنقل الملكية 
أو اإلذن في الحيازة أو وجود اتفاق بالتراضي، وتقييد األمالك خالل مدة سنتين من تاريخ 

شر مقرر التخلي ال يعني السماح لإلدارة بإنجاز المنفعة العامة وال يضفي الشرعية على ن
تواجدها بالعقار خارج اإلطار المشار إليه أعاله، ومحكمة الدرجة الثانية باعتمادها مقتضيات 

المشار إليه أعاله سابقا للقول بكون دعوى التعويض عن فقدان الرقبة سابقة  17الفصل 
كون قد فسرت المقتضى المذكور تفسيرا خاطئا وطبقته على وقائع ال تنسجم مع ألوانها ت

 ".مجال تطبيقه وأساءت بالتبعية التعليل فيما انتهت إليه، مما يعرض قرارها للنقض
  في الملف عدد  20/06/2019الصادر بتاريخ  978/3القرار عدد

3653/4/3/2018 
االعتداء المادي تم التركيز فيها على  يتعلق االمر في هذا القرار بقضية من قضايا

 إجراء من اإلجراءات المسطرية التي تم اإلغفال عنها مما عرض القرار للنقض.
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وتهم القضية دعوى تقدم بها المدعون يطالبون من خاللها بتعويضهم عن االعتداء 
جزء من  باحتالل اإلداراتالمادي الذي انصب على جزء من عقارهم، حيث قامت إحدى 

 لعقار المذكور دون سلوك مسطرة نزع الملكية.ا
وجوابا على ذلك، أصدرت المحكمة اإلدارية حكما قطعيا بعدم قبول الطلب، استأنفه 

قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم  عن محكمة االستئناف اإلداريةالمدعون، فصدر قرار 
لقرار المطعون فيه من جديد على المدعى عليها بأداء تعويض للمعنيين باألمر، وهو ا

 بالنقض.
من قانون المسطرة  143وقد استندت طالبة النقض في قرارها على مقتضيات الفصل 

المدنية الذي ينص على أنه ال يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في االستئناف، وفي 
جراء خبرة، و  لم نازلة الحال، فإن المدعين تقدموا فقط بطلب الحكم لهم بتعويض مسبق وا 

يتقدموا بمطالبهم النهائية، وكان على المحكمة في حال قبول االستئناف إرجاع الملف إلى 
 المحكمة اإلدارية للبت فيه من جديد.

وقد سايرت محكمة النقض تعليالت طالبة النقض، فاستجابت لطلبها بموجب قرارها 
حالة الملف على نفس المحكمة الم ت فيه بصدرة له للالقاضي بنقض القرار المطعون فيه، وا 

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى " من جديد طبقا للقانون. وهكذا جاءت حيثيات قرارها:
، بأن المطالبة بتعويضات لم 13/09/2017و  10/02/2016المذكرتين المؤرختين في 

يتم المطالبة بها خالل المرحلة االبتدائية، يعد طلبا جديدا، ويتعين إرجاع الملف إلى محكمة 
ية للبت فيه من جديد، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك في تعليالت قرارها ال إيجابا البدا

وال سلبا، وبالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء بذلك قرارها متسما 
 ".بنقصان التعليل الموازي النعدامه، عرضه للنقض

IV.  في مجال التعمير 
 عمومي الملك ال احتالل .1

 في الملف عدد  26/09/2019الصادر بتاريخ  1428/3د القرار عد
2440/4/3/2018 



7الفصل  عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل قرارات محكمة النقض  
 

 168  

 

يندرج القرار المشار إلى مراجعه أعاله في إطار منازعات التعمير حيث يتعلق األمر 
بدعوى قضائية تقدم بها أحد األشخاص يدعي من خاللها بأنه استصدر عن رئيس الجماعة 

 بسياج حديدي أمام منزله، وبعد إنجازالتي يقطن بها رخصة من أجل تعلية سور قائم 
االشغال وفق المعايير والمقاييس المحددة في الرخصة وتزليج واجهة السور وطالء السياج 

زالة السياج  بموظفين تابعين لإلدارة الترابيةالحديدي، تفاجأ  يقدمان على هدم السور وا 
عويض مسبق مع إجراء الحديدي دون سابق إعالم وبشكل غير مشروع، ملتمسا الحكم له بت

 خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الضرر.
وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبه عن طريق حكمها القاضي على الدولة المغربية 
بأدائها للمدعي تعويضا مع الفوائد القانونية، وهو الحكم الذي استأنفته الدولة ومن معها 

فرعيا، فأصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارا قضى  استئنافا أصليا واستأنفه الطالب استئنافا
 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

محكمة الدرجة الثانية اكتفت باعتباره أحدث  بأنطالب النقض في تعليالته  تمسكوقد 
هدم ذلك البناء دون اتباع أي بالتدخل ل لإلدارة بناء فوق الملك العمومي وأن ذلك يسمح 

على رخصة الجهات المختصة إجراءات، في حين كان عليها أن تنتبه إلى أنه حصل من 
 حدثه جاء متطابقا مع تلك الرخصة.أبذلك وأن ما 

وجوابا على ذلك، اعتبرت محكمة النقض أن تعليالت المعني باألمر صحيحة وأنه 
د من حقيقة ذلك االدعاء لتحديد المركز القانوني كان على المحكمة المصدرة للقرار أن تتأك

للطالب تجاه الملك العمومي ولترتيب األثر القانوني عليه، وقد جاءت حيثيات قرارها على 
حيث صح ما جاء في النعي ذلك أنه لئن كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى النحو التالي: "

ة لمحكمة الموضوع، فإن ذلك مشروط وتقدير الدليل فيها يبقى من صميم السلطة التقديري
بإقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الملف، والمحكمة المطعون في 
قرارها وهي تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الدعوى اعتبرت أن مقتضيات 

الملك العمومي من قانون التعمير تجيز للسلطة المحلية هدم البناء الذي يقام فوق  80المادة 
واستندت فيما قضت به إلى مضمون الخبرة الذي يشير إلى أن ما أحدثه الطالب أقيم على 
ملك عمومي تابع للجماعة واستخلصت من كل ذلك أن ما أقدمت عليه السلطة المحلية  
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يعتبر تصرفا مشروعا ومستمدا من صالحياتها ومنتهية إلى انتفاء مسؤوليتها عن الهدم، في 
الطالب )المدعي( كان قد أسس دعواه على استصدار رخصة من رئيس الجماعة  حين أن

التابع لها الملك العام المذكور يرخص له بموجبها بتعلية السور القائم أصال وا ضافة سياج 
حديدي إليه وأنه لم يتجاوز مضمون تلك الرخصة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه 

االدعاء لتحديد المركز القانوني للطالب تجاه الملك العمومي بعدم تأكدها من حقيقة ذلك 
ولترتيب األثر القانوني عليه ولم تناقش مضمون الوثائق المستدل بها من طرفه بالرغم مما 
قد يكون لها من تأثير على وجه القضاء، تكون قد اقامت قضاءها على غير ذي أساس 

 ".وعرضته بالتالي للنقضوجاء قرارها ناقص التعليل الموازي النعدامه 

 االستفادة من بقعة أرضية .2
  ملف إداري  21/02/2019المؤرخ في  209/1القرار رقم 

461/4/1/2018 
يتناول القرار المذكور مدى سلطة القاضي اإلداري في تكييف وقائع الدعوى وتأثير 

 .ذلك على الحكم النهائي
التفاقية المتعلقة بمدن بدون ويتعلق االمر في هذه النازلة بمنازعة نشأت في إطار ا

صفيح، حيث أنه تقرر إزالة المحالت المهنية المتواجدة على طول إحدى الطرق مقابل 
 رضية.أاستفادة المستغلين للمحالت التجارية من بقع 

وقد عرض المدعي في مقاله االفتتاحي للدعوى بأنه تم هدم محله التجاري، وقد تردد 
منطقة الحضرية المعنية قصد االستفادة، إال أنهم ظلوا يماطلون مرارا على مصالح الوالية وال

ن رفع شكاية في الموضوع إلى الجهات المختصة ظلت أبدون سبب معقول، كما سبق له 
 دون جدوى.

ويروم من خالل دعواه، الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ االلتزام موضوع محضر 
ه بقعة خاصة به، وحفظ حقه في طلب المعاينة المنجز في هذا اإلطار، وذلك بتسليم

 التعويض عن الحرمان بعد تنفيذ االلتزام موضوع الدعوى.
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وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبه المتعلق بالتعويض، فأصدرت حكمها على 
الدولة المغربية بأداء تعويض للمعني باألمر، في حين رفضت باقي الطلبات، وأخرجت 

 ران من الدعوى.الجماعة الحضرية وشركة العم
بموجب قرارها المطعون  ييد من طرف محكمة الدرجة الثانيةهذا الحكم كان محل تأ

 ، بعدما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة من جهة والمدعي من جهة أخرى.فيه بالنقض
غير التكييف  لىإ في طعنه ضد القرار االستئنافي للمملكة الوكيل القضائي أشاروقد 

من طرف كال المحكمتين باإلضافة إلى إغفال محكمة الدرجة الثانية لمجموعة  للوقائع السليم
من الوقائع وعدم مناقشتها وجوابها على بعض الوسائل المثارة والتي لها تأثير واضح على 

 وجه الحكم المنتظر صدوره.
وفي هذا الصدد، أوضح الوكيل القضائي للمملكة بأن المطلوب في النقض تقدم 

متعلق بإصدار حكم يقضي بإلزام اإلدارة بتنفيذ التزام مزعوم تعهدت من خالله بطلب وحيد 
بتسليمه بقعة أرضية أو تعويضه عن عدم قيامها بذلك، وأن قضاة الدرجة األولى كانوا 
ملزمين بالوقوف عند حدود البت في طلب المطلوب في النقض والبحث عما إذا كان هناك 

ن مدى جدية ادعائه بشأن امتناع اإلدارة عن تنفيذه، وعن فعال التزام صادر عن الدولة وع
 مدى وجود إمكانية الحكم عليها بالتعويض عن ذلك.

أن إخراج شركة العمران والجماعة الوكيل القضائي للمملكة عالوة على ذلك، اعتبر 
الحضرية المعنية غير مؤسس ألنهما طرفان في اتفاقية إعادة اإليواء، كما أن الشركة 

كورة قد عبأت الوعاء العقاري المخصص لهذه العملية، والمعني باألمر لم يبادر إلى المذ
إعذار اإلدارة ليضعها موضع المخل بالتزاماته لمطالبته بالتنفيذ مقابل االلتزام، وبالتالي فإن 

 شروط الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذ االلتزام غير متوفرة في نازلة الحال.
قض بجدية الوسائل المثارة من طرف الوكيل القضائي للمملكة، وقد اقتنعت محكمة الن

القاضي بنقض القرار االستئنافي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت  قرارهافأصدرت 
في حين تمسك الطرف الطالب بأن  ونورد فيما يلي حيثيات القرار: "فيها من جديد. 

ر على الحكم على الطرف المدعى المطلوب في النقض )المدعي( تقدم بطلب وحيد اقتص
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.، والتي أقرت حقه المنجز في هذا اإلطار .. عليه بتنفيذ االلتزام موضوع محضر المعاينة
بصفته المستغل للمحل التجاري.... لالستفادة من بقعة مخصصة إليواء أصحاب محالت 

حلية المهن الملوثة بموجب المحضر الموقع عليه من طرف ممثل الوالية والسلطة الم
والمجلس الجماعي والمفتشية الجهوية لإلسكان وممثل شركة العمران، والمحكمة لما أعادت 
تكييف طلب الطرف المدعي آخذة بمطالبه النهائية وبتت في النازلة على النحو المذكور 
على الرغم من أن إعادة تكييفها لطلبات الخصوم تلزمها بأن تتقصى هذه الطلبات وأن 

عند وضوح الطلب، ودون أن تتحقق من التزامات أطراف اتفاقية إعادة  تستظهر مراميها
رها تعليال من قانون المسطرة المدنية وعللت قرا 3اإليواء، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

 ".، وعرضته للنقضفاسدا  يوازي انعدامه

V.  في مجال المسؤولية العقدية 
  ري إداملف  12/09/2019المؤرخ في  1058/1القرار رقم  

1129/4/1/2018 
يتناول هذا القرار منازعة من منازعات الصفقات العمومية وباألخص ضرورة توفر 
صفة التقاضي بالنسبة للشركة والمرتبطة بالوجود القانوني لها وما يترتب عن ذلك من آثار 

 بمجموعة من المعدات واللوازم إدارة عموميةقانونية. ويتعلق األمر بشركة تدعي أنها زودت 
األساسية، غير أنها امتنعت عن تسديد كافة مستحقاتها، ملتمسة لذلك الحكم عليها بأداء 

 المبلغ المستحق.
وقد تمت االستجابة لطلبها من طرف محكمة الدرجة األولى وأيدتها في ذلك محكمة 

 الدرجة الثانية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.
الوكيل القضائي للمملكة في دفاعه على انتفاء صفة وأهلية الشركة في  وقد ركز

التقاضي، حيث أوضح بأن الشركة المطلوبة في النقض هي شركة وهمية لم يعد لها وجود 
أي قبل إصدار سندات الطلب وسندات التسليم موضوع النزاع، وأن توقيع  2005منذ سنة 

ه دليال على قيام صفتها في التقاضي، خاصة وأنها الشركة على هذه السندات ال يمكن اعتبار 



7الفصل  عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل قرارات محكمة النقض  
 

 172  

 

صادرة بعد إغالقها، األمر الذي يبطل التصرف من أساسه، وأن بطالن التصرف يجعلها 
 تفقد صفة المطالبة بالدين المزعوم.

وأضاف الوكيل القضائي للمملكة في معرض تعليله بأن الشركة المذكورة لم تذكر في 
اع الشركات، وأنه ال يجوز إغفال البيانات الضرورية في المقال، مقال دعواها أي نوع من أنو 

وأن المحكمة لم تناقش ذلك ولم تعره أي اهتمام مسلمة بسالمة وصحة السندات المدلى بها 
وبوجود الشركة دون أي إثبات لديها، كما أن القول بثبوت الصفة ال يكون إال بعد اإلدالء 

أثناء إقامة الدعوى، وأنه كان على المحكمة أن تنذرها من بما يفيد الوجود القانوني للشركة 
أجل إثبات وجودها القانوني واإلدالء بالسجل التجاري على سبيل المثال باعتباره من شروط 
الصحة القانونية للشخص المعنوي، وأن انتفاء الشخصية االعتبارية للمطلوبة في النقض 

 يجعل  من غير المقبول سماع دعواها.
س السياق، اعتبر الوكيل القضائي للمملكة بأن الوثائق المدلى بها والتي وفي نف

اعتمدتها المحكمة ال تسعف للقول بثبوت المديونية لكونها وثائق مزورة نتجت عن التعامل 
المبرم بين عسكريين اعترف أحدهما أنه تعامل في عدة صفقات بواسطة بطاقة الطلب قام 

استعمال في ذلك أختاما مزورة )تم حجزها( ونصبا على مجموعة بتزويرها رفقة زميله، وأنهما 
من التجار ومن بينهم المطلوبة في النقض، وأن موضوع الدعوى يرتكز على  وثائق مزورة 
لم تصدر عن اإلدارة المعنية، وأن الشركة المذكورة لم تثبت كونها تعاملت مع من يمثل 

دانته قانونا بوصفه مرفقا عموميا بالقطاع المعني  ل كان تعاملها مع شخص تمت متابعته وا 
أمام المحكمة العسكرية على إثر تزوير توقيعات وأختام إدارية، وضدا على المقتضيات 
المنظمة للصفقات العمومية، يجعل أساس المطالبة بالدين ال تستند على أساس قانوني 

 سليم.
ي حيثيات قرارها الذي الوكيل القضائي للمملكة ف دفوعاتمحكمة النقض  اعتمدتوقد 

قضى بنقض القرار المطعون فيه، معتبرة أن المحكمة لما لم تحقق في النازلة وبتت فيها 
 على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
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VI.  في مجال المسؤولية المرفقية 
 الخطأ القضائي -مسؤولية الدولة .1

  إداري ملف  11/07/2019المؤرخ في  1114/3القرار رقم  
156/4/3/2018 

يندرج هذا القرار في إطار المنازعات المتعلقة بالخطأ القضائي، حيث يتعلق االمر 
بقضية انتهت بمتابعة شخص في حالة اعتقال وأدين ابتدائيا واستئنافيا بثالثة أشهر حبسا 

بإبطال القرار  سابقا( األعلى المجلس) ت محكمة النقضنافذا، وبعد الطعن بالنقض قض
المطعون فيه حيث قضت محكمة اإلحالة بإلغاء القرار المذكور والحكم من جديد ببراءة 
المعني باألمر. وبعد ذلك، قام هذا االخير بتقديم شكاية مباشرة في مواجهة المشتكي متهما 

ستئنافيا بعلة أن إياه بالوشاية الكاذبة انتهت بصدور حكم ابتدائي جنحي بالبراءة أيد ا
المشتكى به غير مسؤول عن عدم شرعية المتابعة والتكييف القانوني الذي أعطي لألفعال 

ملتمسا الحكم له  ة العامة هي المسؤولة عن اعتقاله،موضوع الشكاية فتكون بذلك النياب
 بتعويض والحكم تمهيديا بإجراء خبرة من أجل تقدير التعويض النهائي.

ر حكم قضى على الدولة المغربية بأداء تعويض لفائدة المعني وعلى إثر ذلك، صد
نف أصليا من طرف الوكيل القضائي للمملكة وفرعيا من طرف المشتكي، ؤ باألمر، است

فأصدرت محكمة االستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ 
 لوكيل القضائي للمملكة.التعويض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ا

وقد أكد الوكيل القضائي للمملكة في طعنه على انتفاء الخطأ من جانب مرفق 
من قانون االلتزامات والعقود أو المنصوص  79القضاء سواء بالمعنى الوارد في الفصل 

من الدستور، فكل من النيابة العامة وهيئة الحكم باشرت سلطاتها  122عليها بموجب المادة 
القضية في إطار القانون ولم يثبت في حقها أي تجاوز أو انحراف أو تعسف في ممارسة في 

سلطتها. وأضاف بأن األخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها القاضي بمناسبة قيامه بمهامه هي 
وحدها التي يمكن اعتبارها أخطاء مهنية وذلك شريطة اقترانها بوجود فعل مادي إيجابي أو 

وأنه أمام عدم ثبوت ما يفيد  ضي إلى اإلضرار بحقوق أحد المتقاضين.سلبي صادر عنه يف
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اعتقال المطلوب احتياطيا بسبب ارتكاب القاضي لخطأ قضائي تكون مطالبته بالتعويض 
 غير ذي أساس.

الوكيل القضائي للمملكة وقضت  الدفوع التي تقدم بهامحكمة النقض  اعتمدتوقد 
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار " ارها كما يلي:معللة قر  بنقض القرار المطعون فيه

المطعون فيه ذلك أنه وا ن كانت المحكمة قد قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه فإن 
ذلك ال يعفيه من المسؤولية عن األفعال المرتكبة التي تتجلى في تجهيز مسجد الجماعة 

درهم إلنجاز مشروع الماء  100.000,00وتزويد أطفال الحي ببذالت رياضية وتحمل مبلغ 
بالمنطقة خالل الفترة المالزمة لالنتخابات التي هي وقائع قائمة، مما ينفي عن اإلدارة الخطأ 
فيما ذهبت إليه من متابعته من أجل المنسوب إليه في المراحل األولى قبل النقض باعتبار 

راه مالئما وبذلك تكون مسؤولية أن النيابة العامة لها سلطة المالءمة في اتخاذ القرار الذي ت
 ".الدولة غير قائمة والمحكمة لما قضت بخالف ذلك عرضت قرارها للنقض

 اتفاقية الضمان: سقف التعويض في حادثة مدرسية .2
  في الملف عدد  07/11/2019الصادر بتاريخ  1698/3القرار عدد

1869/4/3/2018 
ضحية حادثة مدرسية وما يناقش هذا القرار شروط احتساب التعويض الذي يمنح ل

مدى حدود سلطة المحكمة في ذلك، حيث يتعلق االمر بحادثة مدرسية تعرض لها أحد 
وأصيب على إثرها بكسر  مؤسسات التعليم العموميالتالميذ وهو يتابع دراسته بإحدى 

 وجروح على مستوى اليد اليسرى.
له في هذا اإلطار،  وقد طالب المعني باألمر من خالل دعواه بالتعويضات المستحقة

فصدر حكم بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة )وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
في شخص وزيرها( تعويض لفائدة المدعي مع إحالل شركة التأمين المعنية محل مؤمنها في 

ئنافا والوكيل القضائي للمملكة است شركة التأميناألداء، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته 
أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة االستئناف اإلدارية، وهو القرار المطعون فيه 

 بالنقض.
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درة القرار قد خرقت وقد ركزت طالبة النقض في تعليلها على كون المحكمة مص
من اتفاقية الضمان، حيث أيدت الحكم المستأنف القاضي بتقدير التعويض  13و 12البندين 
حسب سلطتها وأغفلت إخضاعه لسقف المبلغ المحدد في اتفاقية الضمان ونسبة العجز جزافا 

 الجزئي الدائم للضحية، كما أنها أهملت هذا الدفع ولم تناقشه.
وقد استجابت محكمة النقض لتعليالت الطالبة، فأصدرت قرارها القاضي بنقض القرار 

من جديد. وهكذا جاءت حيثيات  المطعون وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن كل قرار قرارها كما يلي:" 

يجب أن يكون معلال تعليال كافيا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه والمحكمة مصدرة القرار 
من  13و 12المطعون فيه لما أهملت ما تمسكت به الطالبة، بخصوص خرق البندين 

اتفاقية الضمان المدرسي بدون جواب رغم أهمية ذلك في احتساب التعويض وتحديد سقفه، 
 ".تكون قد خرقت حقوق الدفاع بتعليل ناقص يوازي انعدامه وعرضته للنقض

من قانون المعاشات  32الدولة في اطار الفصل  استرجاع صوائر .3
 العسكرية
  مدني عددف مل 12/02/2019المؤرخ في  105/5القرار رقم 

7625/1/5/2017 
حيث اصطدم بسيارة  يتعلق األمر في هذا القرار بحالة موظف تعرض لحادثة سير

المكتب مؤمنة لدى إحدى شركات التأمين اإليطالية الممثلة في المغرب بواسطة 
. وعلى إثر هذه الحادثة توقف المعني ضد حوادث السير التأمين المغربي لشركات المركزي 

 يوما، وقد صرفت له الدولة جميع أجرته وكذا راتب الزمانة. 150عمله مدة باألمر عن 
، قامت الدولة المغربية عن طريق 30/12/1971من قانون  32واستنادا للفصل 

الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبة المكتب المذكور من أجل استرجاع الصوائر المدفوعة 
رغم من التذكير بطلبه من خالل العديد للموظف، غير أنه لم يتوصل بأي جواب وذلك بال

 ليتقدم بعد ذلك بدعوى أمام المحكمة المختصة. .من المراسالت
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حق الدولة في استرجاع الصوائر حول مسألة سقوط في الدعوى وقد انصب النقاش 
، حيث المنصوص عليه  في قانون االلتزامات والعقود بسبب التقادمالتي صرفتها لموظفيها 

التي الدرجة الثانية على هذه المسألة في قرارها وذلك باستبعادها للمراسالت  اعتمدت محكمة
في احتساب أمد التقادم بعلة أنه ليس  تبادلتها الوكالة القضائية للمملكة مع شركة التأمين

 هناك ما يفيد تبليغها إلى المطلوبة تبليغا ثابت التاريخ. 
أن شركة التأمين لم تنازع قط في  وجوابا على ذلك، أكد الوكيل القضائي للمملكة

توصلها بالرسائل المشار إليها أعاله ولم تدع قط بأنها لم تتوصل بتلك الرسائل، كما أن 
األمر يتعلق بالدولة المغربية وأن تلك الرسائل قد تم تبليغها بالطرق اإلدارية عبر سجالت 

ها لكانت الدولة سوف ذات طابع رسمي، ولو كانت شركة التأمين قد نازعت في توصلها ب
 تبادر إلى اإلدالء بالسجالت التي تثبت التوصل.

وأضاف الوكيل القضائي للمملكة بأن المحكمة المصدرة للقرار موضوع النقض قد 
أساءت تطبيق القانون عندما أثارت من تلقاء نفسها موضوع إثبات التوصل رغم أن ذلك لم 

ضياته من النظام العام، كما أنها لم يكن موضوع أي دفع من طرف الخصوم وليست مقت
 تستخلص النتيجة القانونية المترتبة عن سكوت الخصم.

وقد سايرت محكمة النقض تعليالت الوكيل القضائي للمملكة بموجب قرارها القاضي 
حقا صح ما عابته الوسيلة على " بنقض القرار االستئنافي حيث جاءت حيثياته كما يلي:

الستئناف اعتمدت في قضائها للقول بسقوط دعوى الطالبين للتقادم القرار ذلك أن محكمة ا
على المراسالت التي أدليا بها معللة ما انتهت إليه بكون المراسالت المذكورة تفيد قيام العلم 
لديهما بالضرر وبالمسؤول عنه غير أنها استبعدتها في احتساب أمد التقادم بعلة أنها غير 

لفعلي إلى المطلوبة الثانية تبليغا صحيحا ثابت التاريخ والحال أن مرفقة بما يفيد تبليغها ا
مضمون إحدى المراسالت المذكورة والغير منازع فيه من المطلوبة نفسها والمحرر بتاريخ 

أجابت بالرفض عن عروض الطالبين  14/01/2005يفيد أنها بتاريخ  26/07/2005
موضوع النازلة وهذا الجواب  الحادثةض المطلوب استرجاعه بسبب بالتعوي  والتي تتعلق

لى مراجعه  بالمراسلة المذكورة يفيد توصل المطلوبة بمراسالت  الثابت التاريخ والمشار إليه وا 
الطالبين وهو ما كان يستدعي من المحكمة البحث في حقيقته والوقوف على مدى تأثيره 
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ها ناقص التعليل نقصانا يوازي على قطع أمد التقادم قبل الحسم باستبعاده مما يكون معه قرار 
 ".انعدامه ويتعين نقضه

 إثبات االلتزام التأمين: .4
  إداري ملف  14/02/2019المؤرخ في  202/3القرار رقم 

4377/4/3/2017 
يتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله قضية تتعلق بكيفية إثبات االلتزام الذي يقع 

شخص من اشخاص القانون العام بمناسبة على عاتق شركة تأمين تجاه المؤمن له وهو 
 حادث يدعى أنه مؤمن عليه.

حين تقدم المدعي بدعوى قضائية  12/11/2009وتعود وقائع النازلة إلى تاريخ 
يعرض فيها أنه تعرض لحادث بإحدى المسابح في مدينة مكناس سلمت له على إثر ذلك 

ا بتعويض مسبق مع إجراء ضرار الناتجة عن الحادث، مطالبشهادة طبية تصف جميع األ
 ضرار الالحقة به.خبرة طبية لتحديد األ

يدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية بمقتضى أوقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبه و 
 قرارها المطعون فيه بالنقض.

من  399وقد استندت طالبة النقض على كون القرار االستئنافي قد خرق الفصل 
ثارت انعدام أمن قانون المسطرة المدنية، حيث  345ود وكذا الفصل قانون االلتزامات والعق

تأمينها للمجلس الجماعي المعني وبالتالي يبقى هذا األخير ملزما بإثبات ذلك طبقا للفصل 
 المشار إليه أعاله، موضحة أن المحكمة قد قلبت عبء اإلثبات بتعليل فاسد. 399

مذكورة فاستجابت لطلب النقض، حيث وقد سايرت محكمة النقض تعليالت الشركة ال
أبطلت القرار المطعون فيه وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، معللة 

من قانون االلتزامات والعقود على ما يلي:" إثبات  399حيث تنص المادة " قرارها كما يلي:
ا يدعي من ضمان باإلدالء االلتزام على مدعيه" مما مؤداه أن المؤمن له هو الملزم بإثبات م

مين وال تواجه هذه األخيرة وتطالب بإثبات عدم تأمينها تأبعقد للتأمين الذي يربطه بشركة ال
للحادث باعتبارها واقعة سلبية يتعذر إثباتها مادام صاحب المصلحة في ذلك هو الطرف 
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الجواب للقول  اآلخر في العقد وال يكفي تقديم مقال في مواجهة شركة التأمين وسكوتها عن
بإحاللها محل شخص لم يثبت من وثائق الملف أنها مرتبطة معه بعقد تأمين أوجب المشرع 
أن يكون مكتوبا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإحالل الطالب محل 
المجلس الجماعي لمكناس في أداء التعويض المحكوم به رغم استئنافها للحكم المؤيد بالقرار 

طعون فيه وتمسكها أمامها بانعدام العالقة ورابطة الضمان مع المجلس المذكور تكون قد الم
 ".أعاله بتعليل فاسد يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض 399خرقت الفصل 

VII.  في مجال المنازعات العقارية 
 منازعات الكراء .1

  مدنيملف  22/10/2019المؤرخ في  517/6القرار رقم  
184/1/6/2017 

ج هذا القرار ضمن منازعات الكراء التي يكون أحد أطرافها شخص من اشخاص يندر 
مر بدعوى قضائية يطالب من خاللها بعض الورثة إحدى القانون العام، حيث يتعلق األ

 اإلدارات بأداء واجبات الكراء المتعلقة بالمحل الذي تستغله هذا األخيرة.
لضريبة عن النظافة وبفسخ العالقة وقد طالب المدعون أيضا اإلدارة بأداء مبلغ ا 

فراغ المحل موضوع الكراء.  الكرائية بين الطرفين وا 
نها مرتبطة مع موروث المدعين بعقد كراء وبعد وفاته لم يتم أوقد أجابت اإلدارة ب

إنجاز عقد ملحق يحدد صفة المالكين الجدد تخول لهم الحق في تسلم الواجبات الكرائية 
مح لإلدارة يسالعمومية ال أن قانون المحاسبةمام إكراه قانوني ذلك أها لكون اإلدارة وجدت نفس

بأداء واجبات الكراء إال للمكرين الموقعين على العقد، وأنه سبق لها أن راسلت المدعين من 
 أجل إبرام عقد ملحق إال أنهم رفضوا.

به كال  وقد استجابت المحكمة االبتدائية لطلب المدعين، وبعد االستئناف الذي تقدم
الحكم االبتدائي وهو القرار المطعون  ت فيهيدأن، أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارا يالطرف

 فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.
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في دفوعاته على كون المطلوبين في النقض ال  للمملكة ستند الوكيل القضائيإوقد 
لمكترية، واعتبر أن المحكمة باعتمادها صفة لهم في التقاضي لعدم ابرامهم عقد مكتوب مع ا

لم تحترم خصوصيات اإلدارة والقوانين  قودعلتزامات والالانون امن ق 694مقتضيات الفصل 
الخاضعة لها مادام أنها إدارة عمومية وأداء الوجيبة الكرائية للورثة يقتضي إبرام عقد ملحق 

ة المكري األصلي ألن قانون لعقد الكراء موقع من طرف الورثة بعد اإلدالء برسم وفا
المحاسبة العمومية يفرض على اإلدارة التعامل مع األغيار بالوثائق وأال تؤدى النفقة إال 

من المرسوم الملكي الصادر  46و  11 ينللدائن الحقيقي أو لوكيله حسب مقتضيات الفصل
 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية. 12/04/1967بتاريخ 

ن هذه المقتضيات خاصة وتنفرد بها اإلدارة العمومية وهي أالنقض ب وأضاف طالب
 إلزامية ومن النظام العام.

وبخصوص إفراغ المحل موضوع النزاع، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بان أسباب 
 ناإلفراغ غير متوفرة ذلك أن عدم تنفيذ اإلدارة اللتزامها ناتج أساسا على امتناع المطلوبين ع

د جديد أو ملحق معها رغم مطالبتهم بذلك عن طريق مراسلة دفاعهم بعد علمها إبرام عق
 بوفاة موروثهم.

وقد اقتنعت محكمة النقض بجدية دفوعات الوكيل القضائي للمملكة، فأصدرت قرارها 
القاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، 

ن الطرف الطالب تمسك بكون صرف مبالغ إ ...ت قرارها كما يلي:"وهكذا جاءت حيثيا
الكراء تنفيذا لإلنذار أو لحكم قضائي يتوقف على إنجاز عقد ملحق يحدد صفة المالكين 
الجدد بعد وفاة المكري األصلي حسبما يقتضيه قانون المحاسبة المستند للمرسوم الملكي 

ها راسلت ورثة المكتري المطلوبين في النقض والقوانين ذات الصلة وأن 12/04/1967لسنة 
بهذا الخصوص ورفضوا توقيع عقد جديد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت 
أن الطرف الطاعن في حالة مطل في األداء استنادا للتوصل باإلنذار ولسبقية القضاء 

االقتضاء التأكد من  بوجيبة كرائية ودون أن تجيب على ما تمسك به الطرف الطاعن وعند
 254كون ذلك يعد سببا مقبوال ال يبرر درء المطل الموجب لإلفراغ حسب مقتضيات الفصل 
 ".المشار إليه جاء قرارها ناقض التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض واإلبطال
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 إفراغ المساكن الوظيفية .2
  مدني عددملف  28/05/2019المؤرخ في  394/3القرار رقم 

6180/1/3/2017 
يندرج القرار المذكور في إطار منازعات إفراغ المساكن الوظيفية حيث يتعلق األمر 
بدعوى قضائية تقدمت بها الدولة المغربية ضد موظف كانت قد وضعت رهن إشارته سكنا 
إداريا، وبعد إحالته على التقاعد امتنع عن إفراغ السكن المذكور، ملتمسة الحكم بطرده منه 

 ن يقوم مقامه.هو وم
وقد استجابت محكمة الدرجة األولى للطلب، فأصدرت حكما قضى بإفراغ المدعى 
عليه من السكن اإلداري المذكور، استأنفه المحكوم عليه الذي أوضح بأنه يكتري المنزل 

وأن هذه األخيرة تستخلص منه واجبات الكراء كما  الدولةأمالك  مديريةموضوع الدعوى من 
هي  الدولةأمالك  مديريةالل التواصيل المدلى بها. وأضاف المستأنف بأن هو ثابت من خ

 غير وزارة الفالحة الجهة المدعية.
وبعد انتهاء جميع اإلجراءات، قضت محكمة االستئناف بإلغاء الحكم المستأنف 
والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، تعرضت عليه الدولة المغربية لكونه قرارا غيابيا في 

غير أن المحكمة المذكورة قضت بإلغاء الحكم االبتدائي والحكم من جديد بعدم قبول  حقها،
 الدولةأمالك  مديريةالدعوى بعلة أن المتعرضة ال صفة لها في الدعوى طالما لم يثبت أن 

الطعن فيه فوضت لوزارة الفالحة والصيد البحري حق إكراء هذا السكن، وهو القرار الذي تم 
 الوكيل القضائي للمملكة.من طرف  بالنقض

هي المكلفة بتدبير أمالك  الدولةأمالك  مديريةوقد أكد الوكيل القضائي للمملكة بأن 
 23/10/2008الصادر بتاريخ  995-07-2من المرسوم رقم  13الدولة طبقا للفصل 

المتعلق باختصاصات وزارة االقتصاد والمالية. وأضاف بأن المديرية المذكورة خصصت 
اإلداري موضوع النزاع لوزارة الفالحة والصيد البحري بموجب محضر التخصيص المسكن 

، وهي لذلك لها الصفة في إقامة دعوى إفراغ السكن الذي أسند 03/11/1951المؤرخ في 
 للمطلوب.
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وقد كان لمحكمة النقض نفس التوجه حيث أقرت بثبوت صفة المدعية في إقامة 
حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن كل "الدعوى، حيث عللت قرارها كما يلي: 

من قانون المسطرة المدنية وأن  345حكم يجب أن يكون معلال وا ال كان باطال طبقا للفصل 
فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه. والثابت مما استدل به الطاعن في الوسيلة أن الدولة في 

عوى إفراغ الطالب للسكن في ملكها شخص الوزير األول ) رئيس الحكومة حاليا( رفعت د
الخاص بصفته موظفا تابعا لوزارة الفالحة والصيد البحري والمياه والغابات وهي لها الصفة 

من ق.م.م وا ن كان الملك ملكا خاصا تديره بواسطة األمالك المخزنية،  515طبقا للفصل 
ائي والحكم بعدم قبول والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم اإلبتد

الدعوى النعدام الصفة مع أن المطلوب أسكن من طرف إدارة وزارة الفالحة التي هي مرفق 
من مرافق الدولة ويعتبر موظفا تابعا للدولة يشمله حق تقاضيها ضده مما خرق معه الفصل 

 ".من ق.م.م المحتج به وعرضت قرارها للنقض 1
  مدني عددملف  17/09/2019المؤرخ في  600/3القرار رقم 

8376/1/3/2017 
يتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله قضية من قضايا إفراغ المساكن الوظيفية 
حيث تقدمت الدولة المغربية ومن معها أمام رئيس المحكمة االبتدائية بصفته قاضيا 

ما أحيل للمستعجالت من أجل التدخل إلخالء السكن الوظيفي الذي يحتله المدعى عليه بعد
على التقاعد. وقد كان هذا األخير يشتغل لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي 

 أسندت له السكن موضوع النزاع بمناسبة وظيفته.
وقد أصدرت المحكمة أمرها القاضي بعدم االختصاص استأنفه الطرف المدعي 

خاصة الشهادة اإلدارية موضحا أن قاضي المستعجالت من حقه النظر في ظاهر الوثائق و 
التي أدلت بها الدولة والتي تفيد أن المستأنف عليه كان قد تسلم سكنا وظيفيا بتاريخ 

وأنه أحيل على التقاعد وأنه بذلك يعتبر محتال له، غير أن المحكمة  01/02/1992
 أصدرت حكما قضى بتأييد األمر المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

قض موقف آخر، حيث اعتبرت أنه لئن كان محظورا على قاضي وقد كان لمحكمة الن
المستعجالت مناقشة الحجج واألدلة ألن من شأنها المساس بأصل الحق فإنه ليس هناك ما 
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يمنعه من الفحص العرضي لما استدل به الطرفان من أجل تبين الطرف األجدر بالحماية 
االستعجال وعدم المساس بالجوهر. واتخاذ اإلجراء المؤقت بعد أن يتحقق من توفر عنصر 

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل " وقد جاءت تعليالت قرارها كما يلي:
من  345حكم يجب أن يكون معلال تعليال صحيحا وا ال كان باطال عمال بمقتضيات الفصل 

قرار الوزيري من ال 13ق.م.م وأن سوء التعليل يوازي انعدامه وأنه عمال بمقتضيات الفصل 
كما عدل وتمم فإن الموظفين المسكنين في المساكن  19/09/1951الصادر بتاريخ 

الوظيفية يتعين عليهم إخالؤها في ظرف شهرين من تاريخ انقطاعهم عن العمل ألي سبب 
من األسباب وأن إحالة المطلوب على التقاعد يفقده حق اعتمار السكن الوظيفي الممنوح له 

ه وأن لقاضي المستعجالت وضع حد لهذا االعتمار متى تبين أنه احتالل في إطار وظيفت
غير مشروع. فلئن كان محظورا على قاضي المستعجالت مناقشة الحجج واألدلة ألن من 
شأنها المساس بأصل الحق فإنه ليس هناك ما يمنعه من الفحص العرضي لما استدل به 

واتخاذ اإلجراء المؤقت بعد أن يتحقق من الطرفان من أجل تبين الطرف األجدر بالحماية 
توفر عنصر االستعجال وعدم المساس بالجوهر. والمستشف من ظاهر الوثائق أن الشقة 
موضوع النزاع ملك للجمعية الجمركية المغربية وضعتها رهن إشارة وتصرف إدارة الجمارك 

ندت فعال والضرائب غير المباشرة من أجل تخصيصها كسكن وظيفي ألحد موظفيها أس
 20/06/2013للمطلوب وظل معتمرا لها بمناسبة وظيفته إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أنه على فرض صحة طلب الجهة 
المدعية فإن إدالء المستأنف عليه بوثائق تقتضي مناقشتها من شأنها المساس بالموضوع 

مر المستأنف القاضي بعدم االختصاص تكون قد خرقت الفصل المذكور أعاله وأيدت األ
 ."وعللت قرارها تعليال فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض

  مدني عددملف  19/02/2019المؤرخ في  119/3القرار رقم 
2584/1/3/2017 

ود سلطة يتناول هذا القرار نفس الموضوع الذي عالجه القرار أعاله فيما يخص حد
قاضي المستعجالت في مجال إفراغ المساكن الوظيفية حيث أكدت محكمة النقض في قضية 
مشابهة للقضية أعاله على اختصاص قاضي المستعجالت للبت في مثل هذه الدعاوى 
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وأضافت بأن المبالغ المستدل بتواصيل عنها من طرف المعني باألمر ال تعتبر بمثابة أداء 
 د تعويض عن اعتماره واحتالله للسكن المدعى فيه.أقساط الكراء بل مجر 

VIII. شكاالت مسطرية إ 
 من ق.م.م( 515)الفصل  توجيه الدعوى ضد من له الصفة .1

  إداري ملف  05/11/2019المؤرخ في  1570/1القرار رقم  
3076/5/1/2017 

يتعلق موضوع النزاع في هذا القرار بحالة موظف تم تشغيله كمدرس بمركز التأهيل 
والفندقي والسياحي بإحدى المدن المغربية، غير أنه يدعي من خالل مقاله االفتتاحي المهني 

، وتم فصله 2007إلى غاية سنة  2005بأنه لم يتوصل بأجره عن المدة الممتدة من سنة 
 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات. 20/10/2010من الشغل تعسفيا بتاريخ 

لطلبه بمقتضى حكمها القاضي على المركز  وقد استجابت المحكمة االبتدائية
المطلوب بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي واألجر والعطلة السنوية 

 قدمية. واأل
وقد كان هذا الحكم محل استئناف من طرف المركز حيث أصدرت محكمة الدرجة 

خطار والفصل الثانية قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن األ
والضرر، والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص، وتأييده في الباقي، وهو القرار 

 الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.
من قانون المسطرة  515وقد استند الوكيل القضائي للمملكة في تعليالته على الفصل 

ة القرار لم تجب عن دفع أثير أمامها وهو دفع يعد المدنية، حيث أكد بأن المحكمة  مصدر 
من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا، ذلك أن الحكم صدر في مواجهة مركز التأهيل المهني 
والفندقي والسياحي، وهو مجرد مرفق عمومي تابع للدولة، ال يتمتع بالشخصية المعنوية 

ضي سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه، ألن واالستقالل المالي، التي تخوله الصفة في التقا
تلك الصفة تتمتع بها الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة، عمال بمقتضيات 

 الفصل المذكور  أعاله.
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فأصدرت قرارها  ،الوكيل القضائي للمملكة وقد سايرت محكمة النقض تعليالت
حالة القضية إلى ا لمحكمة نفسها، إلعادة البت فيها القاضي بنقض القرار المطعون فيه، وا 

حيث صح ما عابه الطاعن من جديد طبقا للقانون. وهكذا جاءت حيثيات قرارها كما يلي: " 
من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعوى ضد الدولة  515على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 

بعة للدولة، وأن المغربية في شخص رئيس الحكومة، كلما تعلق األمر بمؤسسة عمومية تا
الطاعن أثار هذا الدفع أمام محكمة االستئناف، موضحا بأن، مركز التأهيل المهني والفندقي 
والسياحي، المدعى عليه في القضية، هو مجرد مرفق عمومي تابع للدولة، ال يتمتع 
 بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، التي تخوله الصفة في التقاضي، سواء بصفته مدعيا
أو مدعى عليه، ألن تلك الصفة تتمتع بها الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة، 
إال أن  المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ، رغم تعلقه بالصفة، التي هي شرط الزم لصحة 
التقاضي، فجاء قرارها منعدم التعليل، مما يعرض قرارها للنقض، وبغض النظر عن باقي 

 ".المثارة وسائل النقض األخرى 

 حدود سلطة محكمة الموضوع في تقييم الحجج ووسائل اإلثبات .2
  في الملف  10/01/2019الصادر بتاريخ  59/3القرار عدد

2642/4/3/2018 

تندرج القضية موضوع القرار المشار إلى مراجعه أعاله في إطار منازعات االعتداء 
احتالل جزء من عقارهما  حيث يدعي المعنيان باألمر بأن العمالة عملت على المادي

شغال التسوية استعدادا لبناء سوق عمومي أوشرعت في القيام بأشغال الحفر وفتح ممرات و 
دون سلوك مسطرة نزع الملكية ملتمسين الحكم لهما بتعويض مؤقت مع إجراء خبرة وحفظ 

 حقهما في تقديم المستنتجات.
طلب، فألغته محكمة الدرجة وقد أصدرت المحكمة اإلدارية حكما قضى باالستجابة لل

 الثانية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
وقد ركز طالبا النقض على كون محكمة االستئناف غيبت مجموعة من المعطيات 
ضمن تعليالتها، ذلك أن محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي تضمن 
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ألخيرة بالمشروع وأكد أنها لم تصريح نائب الجماعة المعنية الذي نفى فيه عالقة هذه ا
الطالبان بأن الخبرة المنجزة في الملف تشير إلى أن  فتصدر أي قرار يهم البناء. وأضا

  شغال فوق العقار وليس الجماعة.العمالة هي من تباشر األ
النقض فاستجابت للطلب  يوقد خلصت محكمة النقض إلى صحة تعليالت طالب

حيث صح  ار االستئنافي، حيث جاءت حيثياته كما يلي:"بموجب قرارها القاضي بنقض القر 
ما جاء في الوسيلة، ذلك أنه لئن كان تقييم الحجج من صميم السلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع وال رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إال بخصوص التعليل، ويكون 

أصلها الثابت في الملف،  قامت قضاءها على أسباب سائغة لهاأ هذا األخير سليما متى
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت القرار الصادر عن مجلس جماعة ..... حول 

نجاز فضاء تجاري لفائدة إدراسة مشروع اتفاقية شراكة بينها وبين عمالة.... بخصوص 
فيها هذه  عدد.... بين العمالة والجماعة التي تلتزم االتفاقيةالباعة المتجولين....، وكذا 

جازه، واستنتجت بالتبعية أن نإاألخيرة بتوفير الوعاء العقاري إلنجاز المشروع وبتسييره بعد 
الجماعة تكون هي المسؤولة عن تعويض الطالبين وليس الدولة )وزارة الداخلية والعمالة(، 

شير دون أن تناقش محضر المعاينة المحتج به وال مضمون الخبرة المجراة في الملف التي ت
إلى الجهة التي وضعت يدها على العقار، ودون أن تبحث أيضا فيما إذا كانت الجماعة قد 
وافقت فعال على ذلك اإلنجاز أو أن المشروع يؤول إليها من أجل تحديد الجهة المسؤولة عن 

 ".المادي، فيكون بذلك قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض االعتداء

 لطلبمفهوم تجاوز المحكمة ألساس ا .3
  في الملف  21/02/2019الصادر بتاريخ  214/1القرار عدد

241/4/1/2018 
يناقش القرار المشار إلى مراجعه أعاله حدود سلطة القاضي تجاه طلبات األطراف  

مر بقضية تهم أحد الحرفيين الذي يدعي أنه يملك وما يترتب على ذلك، حيث يتعلق األ
سية، وأنه في إطار االتفاقية المتعلقة بمدن بدون محال تجاريا على طول إحدى الطرق الرئي

صفيح، تقرر إزالة المحالت المهنية المتواجدة على طول الطريق المذكورة مقابل االستفادة 
من بقعة أرضية. وأضاف المعني باألمر بأن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قامت بهدم محله 
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االستفادة إال أنه لم يستفد بدون أي سبب  التجاري، وأنه تردد مرارا على مصالح الوالية قصد
معقول، ملتمسا الحكم بتنفيذ االلتزام المتمثل في تسليمه بقعة خاصة به وحفظ حقه في طلب 

 التعويض.
وزارة المغربية في شخص رئيس الحكومة ) وقد قضت المحكمة اإلدارية على الدولة

لبات، وأيدتها في ذلك محكمة ورفض باقي الط  السكنى وسياسة المدينة(  بتعويض المدعي
 االستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

ثار أمام محكمة االستئناف أوقد أكد الوكيل القضائي للمملكة في نقضه على أنه 
دارة كون المطلوب في النقض  تقدم بطلب وحيد هو المتعلق بإصدار حكم يقضي بإلزام اإل

من خالله بتسليمه بقعة أرضية أو تعويضه عن عدم قيامه بذلك،  يذ التزام مزعوم تعهدتبتنف
وأن قضاة الدرجة األولى كانوا ملزمين بالوقوف عند حدود البت في طلب المطلوب والبحث 

امتناع اإلدارة  ناك  فعال التزام صادر عن الدولة ومدى جدية االدعاء بشأنعما إذا كان ه
 عن تنفيذه.
ن المعني باألمر عاب في مقاله االستئنافي أأوضح الوكيل القضائي للمملكة ب كما

على الحكم االبتدائي تناقضه مع طلبه الرامي إلى تعويضه بقطعة أرضية وليس بتعويض 
 مالي.

وجوابا على ذلك، أكدت محكمة االستئناف على أن إصباغ الوصف القانوني على 
ن الخصوم، وهذا التعليل، يوضح الوكيل القضائي طلبات األطراف تستقل به المحكمة دو 

للمملكة، بأنه غير سليم بالنظر إلى سلطات الخصوم على سبب الدعوى وموضوعها، وأن 
القاضي ملزم بعدم المساس باألساس الواقعي للمنازعة باستخدام واجبه في التكييف لتغيير 

 األساس القانون للمنازعة المعروضة عليه.
النقض تعليالت الوكيل القضائي للمملكة، حيث أكدت في قرارها  وقد سايرت محكمة

ن الخصومة المدنية ملك ألطرافها لتعلقها بحقوق خاصة أالقاضي بنقض القرار االستئنافي، ب
من قانون المسطرة المدنية  3غير متصلة بالنظام العام أو المصلحة العامة. وطبقا للفصل 
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ات األطراف وال يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوعها أو فإن القاضي ملزم بالبت في حدود طلب
 سببها.

  تعابطلب تحديد األ  : الصفة في تقديمأتعاب المحامي .4
  مدنيملف  15/01/2019المؤرخ في  43/7القرار رقم  

8714/1/7/2017 
يعالج القرار المشار إلى مراجعه أعاله قضية تتعلق بأداء أتعاب محام ناب عن 

 إحدى المنازعات.في  داراتحدى اإلإ
وقد عرض المدعي بأنه تم تكليفه من طرف إحدى اإلدارات للدفاع عن مصالحها 
أمام المحكمة اإلدارية، وبعد صدور الحكم، امتنعت موكلته عن أداء أتعاب مكتبه، ملتمسا 

 تحديدها بناء على المجهودات المهنية، وتحديد رسم القيمة المضافة.
نقيب هيأه المحامين، أصدر هذا األخير قرارا بتحديد وبعد تقديم طلبه إلى السيد 

األتعاب المذكورة، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة، غير أن محكمة االستئناف أيدت القرار 
 المذكور مع تعديل مبلغ األتعاب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

نقض وقد أوضح الوكيل القضائي للمملكة في نقضه بأن صفة المطلوب في ال
منعدمة، وذلك لكون الطلب الصادر بشأنه القرار قدم من طرف محام واحد واستثني زميله 

 دون توضيح أسباب االنفراد بتقديم هذا الطلب باسم محام واحد. 
قر في مرحلة أن المعني باألمر سبق أن أوأضاف الوكيل القضائي للمملكة ب

ا حلها دون اإلدالء بما يثبت ذلك، وأن كل االستئناف بقيام شركة مهنية بينه وبين زميله زاعم
الوثائق وبيانات األتعاب كانت تصدر عن مكتب هذه الشركة وتحمل في عنوانها اسمي 

 المحاميين معا.
وقد استجابت محكمة النقض لدفوعات الوكيل القضائي للمملكة، فأصدرت قرارها 

حالة القضية على نفس الم حكمة للبت فيها من جديد، القاضي بنقض القرار المطعون فيه وا 
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه من "وقد جاءت حيثيات قرارها كما يلي: 

الثابت من خالل أوراق الملف أن الطالب سبق أن أثار خالل المرحلة االستئنافية الدفع 
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ا كانا األستاذ.... لكونهم بانتفاء صفة المطلوب في تقديم طلب تحديد االتعاب دون زميله
ينوبان معا في الملف موضوع طلب تحديد االتعاب وأن المطلوب ادعى حل الشركة بينه 
وبين زميله المذكور دون أن يدلي بما يثبت ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
باستجابتها للطلب وتعليلها قرارها بما جاءت به ) أن األستاذ المطعون ضده بذل جهدا فكريا 

ة معالجته وتتبعه للمسطرة المذكورة واستحق لذلك أتعاب ومصاريف مكتبه ارتأينا ومهنيا طيل
تحديدها في مبلغ ....( دون أن تتأكد من واقعة حل الشركة ودون أن تبين ما إذا كانت 
األتعاب المحددة بمقتضى القرار المطعون فيه تخص المطلوب بمفرده أم تتعلق به وبزميله 

ركة بينهما وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه في غياب ما يثبت حل الش
 ".مما عرضه للنقض

 أجل الطعن في قرار إداري كان موضوع طعن سابق  .5
  ملف إداري  28/02/2019المؤرخ في  244/1القرار رقم  

1134/4/1/2018 
يندرج القرار المذكور في إطار المنازعات المتعلقة بالطعن في قرارات مجلس 

وصاية، حيث يتعلق االمر بقضية تم بموجبها استصدار قرار من مجلس الوصاية ال
بخصوص إرجاع ملكية عقار إلى المدعين، وبعد صدور القرار المذكور، تقدم المحكوم عليه 
مجددا أمام نفس المجلس النيابي مدعيا أن جزءا من العقار يعود لملكيته، فصدر قرار نيابي 

 ار االستئنافي الصادر عن مجلس الوصاية وتمت المصادقة عليه.جديد أعاد النظر في القر 
ويلتمس المدعون إلغاء القرار المذكور بعلة ان الطعن المسموح به أمام مجلس 
الوصاية هو االستئناف، وال يسمح بإعادة النظر وال التعرض على تلك القرارات، وأن 

س الوصاية. عالوة على ذلك، فإن المجلس النيابي أعاد النظر في قرار نهائي هو قرار مجل
مجلس الوصاية الذي صادق على هذا القرار لم يعد مؤهال للنظر في نزاع سبق البت فيه 

 نهائيا بمقتضى قرار صادر عنه.
وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلب المدعين فأصدرت حكمها القاضي بإلغاء القرار 

 اإلدارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.المطعون فيه وأيدتها في ذلك محكمة االستئناف 
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 12وقد دفع الوكيل القضائي للمملكة بكون القرار المطعون خرق مقتضيات المادة 
والتي تنص على أن المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية  27/04/1919من ظهير 

المحدث  41-90من القانون رقم  23نهائية وغير قابلة ألي طعن، كما تم خرق المادة 
موجبه محاكم إدارية، ذلك انه اثار خالل المرحلتين االبتدائية واالستئنافية كون المطلوبين ب

ا بدعويين للطعن في نفس قرار مجلس الوصاية مما يعد قرينة و في النقض سبق لهم أن تقدم
 قاطعة على العلم اليقيني بالقرار.

رار المطعون فيه، محكمة النقض هذا الدفع في قرارها القاضي بنقض الق وقد سايرت
ى كون الحجية التي حيث استندت المحكمة في تعليلها عل" وعللت قرارها على النحو التالي:

يمنحها القانون للشيء المقضي به تثبت لألحكام القطعية الفاصلة في جوهر الطلب وليس 
لألحكام التي بتت في شكل الدعوى، في حين أن دفع الطرف الطالب انصب على كون 

 192/7110/2014ب في النقض سبق له أن تقدم بنفس الطعن فتح له الملف رقم المطلو 
، وأن ذلك يشكل قرينة قاطعة على علم المطلوبين اليقيني 7/7110/2015وكذا الملف رقم 

بالقرار اإلداري المطعون فيه، وأن الطعن الحالي تم خارج األجل القانوني، وأن المحكمة لما 
 ".عللت قرارها تعليال ناقصا يوازي انعدامه، وعرضته للنقضلم تجب على ذلك تكون قد 

 استدعاء األطراف لحضور الجلساتعدم  .6
  مدنيملف  16/07/2019المؤرخ في  499/3القرار رقم  

5334/1/7/2017 
لجأ المشرع المغربي إلى  ،من أجل ضمان حق الدفاع الذي يعتبر أحد ركائز العدالة

نية الهادفة إلى تبليغ األطراف بمختلف اإلجراءات، وجعل تنظيم مجموعة من المساطر القانو 
صحة هذه اإلجراءات ونفاذ األحكام والقرارات المترتبة عنها متوقفين على إنجازه بكيفية 

 .نظامية وسليمة
في هذا اإلطار حيث يعالج إشكاال مسطريا  المشار إلى مراجعه أعالهويندرج القرار 

حيث أنه في إطار دعوى  .نافي للوكيل القضائي للمملكةيتعلق بعدم تبليغ المقال االستئ
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قضت كل من محكمة  الوالدة،قضائية تمت المطالبة فيها بالتعويض عن وفاة سيدة بعد 
  .الدرجة األولى والثانية بتعويض ذوي حقوق الضحية

وقد قام الوكيل القضائي للمملكة بالطعن بالنقض في القرار االستئنافي معيبا عليه 
من قانون المسطرة المدنية وخرق قواعد جوهرية اضر به، ذلك  332و 329لفصلين خرق ا

ه لحضور الجلسات أمام محكمة االستئناف مما حرمه من اإلدالء بموقفه ؤ لم يتم استدعا نهأ
من الدعوى والدفاع بصفة صحيحة عن حقوق إدارة عمومية ومراقبة المسطرة حفاظا عن 

 حقوق الدولة.
مة النقض لتعليالت الوكيل القضائي للمملكة، فأصدرت قرارها وقد استجابت محك

حيث صح ما عابه الطاعن القاضي باالستجابة للطلب، حيث جاءت حيثياته كما يلي: "
من قانون المسطرة المدنية، فإن المستشار المقرر  329على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 

اآلخر، ويبلغ هذا األمر إلى المستأنف  يصدر أمرا يقضي بتبليغ المقال االستئنافي للطرف
عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع اإلشارة إلى وجوب تقديم مذكرات 
الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده. والبين من وثائق الدعوى أن 

اإلدالء بأوجه  اف ويمكن منالوكيل القضائي الطالب لم يستدع للجلسة أمام محكمة االستئن
من قانون المسطرة المدنية ويعرض القرار  329يعد خرقا للفصل دفاعه أمامها مما 
 ".المطعون فيه للنقض

من قانون  63خرق الفصل ) ضرورة استدعاء جميع األطراف للخبرة .7
 المسطرة المدنية(

  في الملفين المضمومين 14/02/2019الصادر بتاريخ  200/2القرار عدد 
 3891/4/2/2017و 2234/4/2/2017

يندرج القرار المذكور في إطار منازعات الصفقات العمومية غير أن المناقشة انصبت 
حول خرق إجراء مسطري يهم الخبرة القانونية، ذلك أنه في إطار إجراءات الدعوى تم إنجاز 

 خبرة في الموضوع لم يتم استدعاء جميع األطراف لحضورها.
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الدفع في المرحلة االستئنافية من طرف الوكيل القضائي للمملكة حيث وعند إثارة هذا 
لم يتم استدعاء هذا األخير لحضور الخبرة، أجابت محكمة الدرجة الثانية بأن الغاية من 
بداء موقف ووجهة  إقرار هذه المسطرة قد تحققت بحضور الممثل القانوني للعمالة المعنية وا 

 ع.نظر اإلدارة بخصوص موضوع النزا 
وقد اعتبرت محكمة النقض بأن محكمة الدرجة الثانية بموقفها هذا تكون قد خالفت 

حيث من قانون المسطرة المدنية، حيث جاءت تعليالتها كما يلي: " 63مقتضيات الفصل 
صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتبين أنه 

ضائي للمملكة الذي يعتبر طرفا من أطراف الدعوى، وأن مقتضيات لم يستدع الوكيل الق
من قانون المسطرة المدنية أوجبت تبليغ جميع األطراف وليس بعضها وقد  63الفصل 

تضمنت قاعدة آمرة رتبت على مخالفتها بطالن الخبرة والمساس بحق من حقوق الدفاع، 
المثار بخصوص الخرق المذكور تكون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع 

يل القضائي قد حرفت معطيات إجراءات التبليغ الواردة بتقرير الخبير الذي اعتمد توصل الوك
ستدعاء للخبرة دون الوكيل القضائي للمملكة الذي يعتبر طرفا رئيسيا للجماعات الترابية باال

شار إليه الذي يوجب تبليغ من ق.م.م الم 63في الدعوى كما أنها خالفت مقتضيات الفصل 
جميع األطراف باالستدعاء لحضور الخبرة وال يغني عن هذا اإلجراء حضور ممثل لإلدارة 
المعنية إجراءات الخبرة  مما جاء معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل وخارقا للمقتضيات 

 ".المشار إليها أعاله عرضة للنقض

جود مصلحة مشتركة بين في ظل و  في األحكام أجل الطعناحتساب  .8
 الطاعنين
  إداري ملف  21/03/2019المؤرخ في  337/2القرار رقم  

3852/4/2/2017 
يعالج القرار المذكور موضوع أجل الطعن في عالقته بوجود مصلحة مشتركة بين 

حيث يتعلق االمر بحالة قاض تم عزله مع حفظ حقه في التقاعد، غير أن اإلدارة  الطاعنين
 المتعلق بتمكينه من معاشه، فالتجأ إلى المحكمة اإلدارية للمطالبة بمستحقاته. لم تنفذ الشق
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وقد استجابت المحكمة المذكورة لطلبه، فقضت على الدولة المغربية بتسوية الوضعية 
اإلدارية للمدعي إزاء الصندوق المغربي للتقاعد وتسوية وضعيته المالية تبعا لذلك بتمكينه 

 من تاريخ عزله. من مستحقاته المعاشية
هذا الحكم كان موضوع استئناف تقدم به الوكيل القضائي للمملكة ومن معه فقضت 

 محكمة االستئناف اإلدارية بعدم قبوله بقرارها المطعون فيه بالنقض.
وقد أكد طالب النقض في تعليالته على خرق القواعد المنظمة ألجل الطعن حيث 

ة بين مجموعة من الطاعنين فإنه يستفيد كل منهم أوضح بأنه في حالة وجود مصلحة مشترك
من الطعن المقدم من أحدهم، وهو األمر الذي تبنته محكمة النقض في قرارها القاضي  
حالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، حيث  بنقض القرار المطعون فيه وا 

على القرار المطعون فيه، حيث صح ما عابه الطاعنون جاءت حيثيات هذا القرار كما يلي: "
ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئنافهم لوقوعه خارج األجل القانوني بالنظر 
إلى تواريخ تبليغهم بالحكم االبتدائي، في حين أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المتعلقة بالسيد 

، 10/11/2015بتاريخ يتوصل إال  أحد أطراف الدعوى يتبين بأنه لم الخازن العام الذي هو
وبالنظر لوجود مصلحة مشتركة بين الطاعنين فإن كل طاعن يستفيد من الطعن الذي قدم 
داخل األجل والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك جعلت قرارها خارقا للمقتضى المحتج بخرقه 

 ".عرضة للنقض



 

 
 

 

 
 

 قاترفمال
  



  المرفقات
 

 194  

 

I. رنسية(أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام )النسخة الف 
La présente édition du rapport d’activité de l’Agence Judiciaire du Royaume 

(AJR) traduit la forte mobilisation de l’AJR pour  accomplir sa mission relative à la 

défense et la préservation des intérêts de l’Etat, et son engagement continu pour 

améliorer la qualité de ses prestations et renforcer la gouvernance juridique au sein 

de l’administration à travers la prévention du contentieux de l’Etat, l’analyse du 

risque juridique, la  formation et l’accompagnement juridique des partenaires du 

Ministère de l’Economie et des Finances. 

Ce rapport présente le bilan des principales réalisations de l’AJR au titre de 

l’année 2019, notamment en termes de :   

 Nouvelles affaires notifiées à l’AJR : réparties par type de contentieux, nature 

de litige, type de partenaire, secteur d’activité et par région ; 

 Statistiques liées aux procédures engagées et suivies par l’AJR ; 

 Données relatives à l’évolution du nombre des documents échangés avec les 

partenaires de l’AJR : à savoir les éléments de réponses et les éléments de 

défense produits dans le cadre de la préparation de la stratégie de défense. 

 Indicateurs budgétaires : permettant de mesurer la valeur ajoutée  de 

l’intervention de l’AJR et ses partenaires pour maitriser l’impact financier du 

contentieux de l’Etat. 

A. Nouvelles affaires notifiées à l’AJR 

a. Evolution des nouvelles affaires notifiées à l’AJR 

 

 Graphe 1 : Evolution des nouvelles affaires entre 2015 et 2019 

14 203 
17 864 17 220 17 528 

20 320 
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En 2019, le nombre des nouvelles affaires notifiées à l’AJR, a enregistré une 

progression de +16% par rapport à l'exercice 2018. En conséquence, l’évolution 

globale des nouvelles affaires notifiées à l'AJR durant les cinq dernières années, a 

connu une hausse de +43%.  

Cette augmentation résulte essentiellement des voies de recours garanties par 

la constitution aux justiciables contre toute action de l’administration qui leur porte 

préjudice, de la limite des mesures entreprises par l'administration dans le domaine 

de la prévention du contentieux, et de recours limité aux mécanismes alternatifs de 

résolution des différends comme la médiation. 

Nonobstant cette augmentation, le nombre d'affaires notifiées à l’AJR reste 

faible par rapport au nombre d'affaires portées devant la justice administrative 

française, qui a atteint 277 188 affaires au cours de l'année 201925. Cela représente 

un taux de 0,35 cas par citoyen, alors que ce taux ne dépasse pas 0,06 au niveau 

national pour les affaires notifiées à l’AJR.  

 

Graphe 2 : Comparaison de l’évolution des nouvelles affaires notifiées entre le Maroc 

(AJR) et la France 

b. Répartition par type de contentieux  

La répartition des nouvelles affaires notifiées par type de contentieux, montre 

que le contentieux administratif représente 50% du total des nouvelles affaires 

notifiées à l’AJR et que le contentieux judiciaire représente 47%. Suivi par les dossiers 

de la procédure amiable qui représentent 2%, tandis que les autres types du 

                                                           
25

 Source : Rapport Annuel du Conseil de l’Etat Français 
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contentieux notamment celui relatif aux modes alternatifs ne dépassent pas 1% du 

nombre total des nouvelles affaires. 

 

Graphe 3 : Répartition des nouvelles affaires par type de contentieux en 2019 

La stabilité observée dans Le rythme d’évolution de la répartition du 

contentieux administratif et judiciaire se justifie par le fait que les affaires pénales ont 

évolué de 62% par rapport à 2018. 

 

 

Graphe 4 : Evolution des nouvelles affaires notifiées par type de contentieux entre 2015 et 

2019 

Une analyse détaillée de ces données montre que les affaires relatives au 

contentieux de pleine juridiction représentent 34% du total des nouvelles affaires, 

suivies par les dossiers pénaux, qui ont connu une progression importante en termes 

de nombre avec une augmentation de 3 036 dossiers représentant ainsi 25% des 
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nouvelles affaires. On retrouve ensuite les affaires civiles avec un taux de 21%, et les 

dossiers relatifs aux recours d'annulation à hauteur de 17%. 

 

Graphe 5 : Répartition détaillée des nouvelles affaires par nature de litige en 2019 

c. Répartition par nature de litige 

La répartition des nouvelles affaires selon la nature de litige a connu une 

évolution significative durant l'année 2019. En effet, les chiffres montrent que les 

affaires pénales liées à la défense des fonctionnaires de l'État victimes d'agression 

représentent 24%, suivies par le contentieux de la responsabilité délictuelle qui 

représente 19%, puis les affaires liées aux recours en annulation avec un taux de 14%, 

viennent ensuite les affaires civiles (responsabilité résultant d'accidents de la 

circulation) avec un taux de 11%. 

Cette répartition montre également que les litiges liés à l'aspect social en 

particulier les conflits du travail représentent 7%,  suivis par les actions en référé 

initiées devant les tribunaux civils ou administratifs qui représentent 6% , et enfin par  

les dossiers de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public 

et les litiges de baux et logements de fonction qui ont enregistré le même taux de 4%. 

Par ailleurs, les litiges fiscaux (qui ne relèvent pas de la compétence de l'AJR) 
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En outre les litiges relatifs au domaine de la fonction publique ont enregistré 

un taux de 3%, suivis des dossiers de la récupération des débours de l'État qui 

représente 2%, et des litiges commerciaux et l'arbitrage avec un taux de 1%.  

 

Graphe 6 : Répartition des nouvelles affaires par nature de litige en 2019 

d. Répartition par type de partenaire 

 L’Agence Judiciaire du Royaume assure, en plus de la défense des 

intérêts des différents départements ministériels devant les tribunaux, un 

accompagnement et un appui sur les plans juridique et procédural aux 

établissements publics et aux collectivités territoriales. 

 

Graphe 7 : Répartition des nouvelles affaires par type de partenaire en 2019 
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La répartition des nouvelles affaires enregistrées en 2019 démontre que 73% 

de l'activité de l’AJR est générée par les départements ministériels, suivis par les 

collectivités territoriales avec un taux de 14 % et les établissements publics avec un 

taux de 12% et enfin les Hauts Commissariats qui génèrent moins de 1% du 

contentieux. 

 

Graphe 8 : Evolution des nouvelles affaires par type de partenaire entre 2016 et 2019 

e. Répartition par type de secteur d’activité 

En ce qui concerne les secteurs d’activités où interviennent les départements 

ministériels, le secteur des infrastructures et des services de bases a engendré 83% 

du total des nouvelles affaires notifiées à l’AJR au titre de l’année 2019, suivis du 

secteur des investissements et du développement économique ayant généré 15%, 

tandis que le contentieux généré par les autres secteurs d’activité ne représente que 

2% des nouvelles affaires. 
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Graphe 9 : Répartition du contentieux des départements ministériels par secteur d’activité 

en 2019 

f. Répartition géographique des nouvelles affaires 

L’analyse régionale des statistiques des nouvelles affaires montre que 60% des 

nouvelles affaires enregistrées en 2019 concernent les deux régions Rabat-Salé-

Kenitra et Casablanca-Settat. Ceci est dû à la densité élevée de la population et à la 

concentration des activités administratives et économiques au niveau de ces deux 

régions. Ainsi, la région de Rabat-Salé-Kenitra, a enregistré 38% des nouvelles affaires 

notifiées à l’AJR, et la région Casablanca-Settat, a généré 22% des dossiers du 

contentieux ouverts en 2019. 

Concernant les autres régions, les statistiques recensées montrent que la 

région de Fès- Meknès a enregistré 11% des nouveaux dossiers, suivie par la région 

de Marrakech-Safi avec 10% et les régions de Souss-Massa et l’Oriental avec 

respectivement 8% et 5%. Les six autres régions ont, par ailleurs, enregistré moins de 

2% des nouvelles affaires notifiées à l’AJR. 
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Graphe 10 : Répartition géographique des nouvelles affaires en 2019 
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B. les statistiques des audiences et procédures judiciaires  

Au titre de l’exercice 2019, les services de l’AJR ont suivi 23 034 nouvelles 

procédures et mesures d’instruction ordonnées par les différents tribunaux du 

Royaume (l’équivalent de 115 procédures par jour), avec une augmentation de +1% 

par rapport à l’exercice 2018. Cet indicateur reflète les efforts déployés par la 

direction pour défendre les intérêts de l’Etat, et la grande mobilisation de ses 

ressources humaines afin d’honorer ses engagements envers ses partenaires. 

L’examen du détail des statistiques relatives aux procédures suivies par l’AJR 

montre qu’elles ont été enregistrées principalement au niveau des tribunaux 

administratifs et des cours d’appel administratives, respectivement à hauteur de 46% 

et 23%, ce qui signifie que 69% des procédures concernent principalement les actions 

intentées devant la justice administrative. Alors que les procédures ordonnées par les 

tribunaux civils représentent 26% répartis entre les tribunaux civils de première 

instance (21%) et les cours d'appel ordinaires (5%), suivies des audiences notifiés par 

la Cour de Cassation avec un taux de 4%. Tandis que les affaires commerciales ont  

enregistrées moins de 1% de l’ensemble des procédures.  

 

Graphe 11 : Répartition des procédures par type de juridiction en 2019 
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Il y a lieu de signaler que le taux des dossiers ayant fait l’objet d’un appel a 

atteint 28%, alors que le pourcentage des dossiers qui ont fait l’objet d’un pourvoi en 

cassation n’a pas dépassé 4%. 

 

Graphe 12 : Répartition des procédures par ordre juridictionnel en 2019 

 

C. Les documents échangés par l’AJR avec ses partenaires 

a. Les éléments de réponses provenant des différents partenaires 

de l’AJR 

En 2019, l’AJR a reçu 22 269 éléments de réponses émanant des différents 

partenaires de la direction (Administration, Avocats, collectivités territoriales…), en 

enregistrant ainsi une baisse de -3% par rapport à l’année 2018. 

 La diminution est en fait justifiée par le recours à l’échange informatisé des 

documents et aux échanges directs lors des réunions organisées avec les partenaires 

concernés par le dossier pour examiner les différents documents et concevoir une 

stratégie de défense.   
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Graphe 13 : Evolution du courrier arrivé entre 2015 et 2019 

Par ailleurs, le chiffre annoncé dans le paragraphe précèdent n’inclut pas les 

plis de justice qui proviennent des tribunaux, dont le nombre dépasse 35 000 (avec 

3000 reçus par l’EDI), et les jugements notifiés à l’AJR par les tribunaux (plus de 9 000 

jugements).  Sont également exclues de ce chiffre les copies des plis de justice et des 

jugements que l’Agence Judiciaire du Royaume reçoit périodiquement des services du 

chef de gouvernement et des départements ministériels.  

b. Éléments de défense produits par l’AJR 

Dans le cadre de la préparation de la stratégie et des éléments de défense des 

intérêts de l’Etat devant les tribunaux au niveau national et international, l’AJR 

produit des mémoires ou requêtes destinées aux tribunaux et des correspondances 

adressées souvent aux différents partenaires publics et privés. 

Au titre de l’année 2019, l’AJR a produit 44 669 éléments de défense, avec une 

légère baisse de -3% par rapport à l’année 2018, sachant que cette baisse a été 

observée uniquement au niveau des correspondances et qui s’explique par le recours 

à l’EDI et aux échanges par messagerie électronique.  
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Graphe 14 : Evolution du courrier de départ entre 2015 et 2019 

L’analyse détaillée des statistiques liées aux documents échangés, permet de 

constater que les correspondances adressées aux partenaires dans le cadre de la 

préparation de la stratégie et des éléments de défense représentent 72% du nombre 

total des documents produits, suivies par les mémoires et les plaintes qui 

représentent 23%, alors que les mandatements et les taxes judiciaires de leur part ne 

représentent que 5% de l’ensemble des documents produits. 

 

Graphe 15 : Répartition des éléments de défense produits par type 
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intellectuel important d’analyse des documents du dossier et de synthèse pour 

mettre en place une stratégie de défense convenable et adaptée à chaque dossier.    

 

Graphe 16 : Evolution des correspondances et des mémoires depuis 2015 

D. Participation aux mesures d’instruction et aux expertises  

En plus de la conception et la préparation des éléments de défense, les cadres 

chargés du contentieux au sein de l’AJR assistent, souvent, aux expertises et aux 

audiences d’instruction, ce qui requiert un déplacement régulier des cadres de la 

direction vers les tribunaux du Royaume dans l’objectif d’assurer un suivi efficace des 

dossiers. 

Dans ce cadre, l’AJR a reçu 35.000 plis de justice dont 731 convocations pour les 

audiences d’instruction et 2 843 convocations pour les expertises. 

Par ailleurs, plusieurs facteurs limitent l’action de l’AJR dans le suivi de 

l’ensemble des procédures dont notamment la limite des ressources humaines face 

au nombre important des procédures et l’absence des représentations régionales. 

C’est ainsi que l’AJR tente de remédier à ces limites à travers une collaboration 

avec les services extérieurs des départements ministériels concernés par le litige, 

dans l’objectif d’assurer la présence de l’administration lors dles différents 
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procédures et audiences, et garantir ainsi une meilleure réactivité de l’administration 

et une bonne maitrise des délais. 

E. Les statistiques liées aux indicateurs budgétaires 

Le suivi des indicateurs budgétaires de l’AJR permet de mesurer l’impact de 

l’intervention de l’AJR et de ses partenaires en matière de défense judiciaire ayant 

pour objectif de maitriser l’impact financier du contentieux de l’Etat. A ce titre, on 

présente dans cette section les indicateurs suivants : 

 L’impact budgétaire de l’intervention de l’AJR en matière de défense ; 

 Le coût des honoraires des avocats mandatés au titre de l’année 2019 ; 

 Les montants jugés dans le cadre de la récupération des deniers publics 

détournés ;  

 Les débours de l’Etat récupérés. 

a. Impact budgétaire des décisions de justice reçues par l’AJR 

En 2019, l’AJR a reçu 9 090 décisions de justice prononcées par les différents 

tribunaux du Royaume, notifiées directement à l’AJR par les tribunaux ou 

indirectement par l’intermédiaire des services du Chef de Gouvernement ou des 

administrations concernées par le dossier. 

Les statistiques extraites à partir de l’analyse de ces décisions de justice 

montrent que la somme des montants 

demandés par les requérants a dépassé les 

7,8 milliards de dirhams, et suite à 

l’intervention de l’AJR et de ses partenaires, 

ce montant a été réduit de -39% ce qui 

correspond à une économie de plus de 3 

milliards de dirhams. 

  



  المرفقات
 

 208  

 

Type de tribunal 
Nombre de 

jugements 
Montant demandé Montant Jugé 

Tribunaux administratifs 7 317 7 668 197 902,00 4 687 936 436,00 

Tribunaux de 1 ère instance 1 527 109 139 502,00 51 092 968,00 

Dossiers objets de pourvoi 

en cassation  
166 - - 

Tribunaux de commerce 80 102 670 637,00 50 139 068,00 

Total 9 090 7 880 008 041,00 4 789 168 472,00 

Tableau 1 : Données relatives aux jugements reçus par l’AJR au titre de l’année 2019 

L’analyse détaillée des montants jugés contre l’Etat permet de souligner que le 

contentieux administratif constitue une charge financière importante pour le Budget 

de l’Etat. D’où l'intérêt d’adapter la stratégie de défense à cette nouvelle donnée, 

d’innover dans la recherche de solutions alternatives pour régler les différends et 

d’adopter une approche anticipative basée sur l’analyse des risques juridiques et 

judiciaires pour toutes les décisions et les projets publics. 

En référence à la période 2015-2019, force est de constater que l’AJR et ses 

partenaires ont pu économiser des sommes importantes au budget de l'État s'élevant 

à 10,5 milliards de dirhams, grâce aux efforts déployés pour défendre l'État devant 

les tribunaux, au moment où le total des réclamations des requérants contre l'État 

atteignait 26,3 milliards de dirhams, comme le montre le graphique ci-après. 
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Graphe 17 : Impact budgétaire du contentieux de l’Etat entre 2015 et 2019 

b. Frais et honoraires des cabinets d’avocats partenaires 

Si l’AJR garantit par le biais de ses propres moyens la défense judiciaire dans 
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 Exigences de certaines procédures judiciaires nécessitant une présence 

permanente sur les lieux du tribunal comme le contentieux pénal et 

l’évacuation des logements de fonction. 

Ainsi, 911 notes d’honoraires ont été traitées en 2019, avec un coût global de 

6,1 millions de dirhams. 
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Année Nombre Montant global 

2015 859 2 901 617,50 

2016 665 2 367 155,42 

2017 557 1 892 231,47 

2018 909 3 243 890,19 

2019 911 6 098 088,97
26

 

Tableau 2 : Données relatives aux notes d’honoraires des avocats entre 2015 et 2019 

Globalement, le nombre des notes d’honoraires traitées en 2019 est resté 

stable par rapport à 2018.  

 

Graphe 18 : Evolution du nombre de notes d’honoraires des avocats entre 2015 et 2019 

En revanche, la ventilation des honoraires mandatés par domaine 

d’intervention de l’AJR permet de constater que le budget alloué à cette dépense  a 

connu une hausse importante en 2019 en raison notamment du coût élevé de la 

procédure de l’arbitrage international.  
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Graphe 19 : répartition des montants des honoraires par service en 2019 

c. Récupération des deniers publics détournés 

En 2019, l’Agence Judiciaire du Royaume a intenté en justice plusieurs actions, 

dans le cadre de la lutte contre les crimes financiers, visant la récupération des 

deniers publics détournés. Suite à ces actions menées au nom de l’Etat marocain, 15 

décisions de justice ont été rendues en faveur de l’Etat avec un montant global de 

24.442.713,99 dirhams à restituer au trésor public. 

d. Récupération des débours de l’Etat  

En application des dispositions de l’article 28 de la loi relative aux pensions 

civiles et l’article 32 de la loi relative aux pensions militaires, l’Agence Judiciaire du 

Royaume procède à la récupération des débours de l’Etat à la suite des accidents de 

la circulation dont furent victimes ses fonctionnaires. Cette mission comporte deux 

étapes : une première procédure amiable engagée initialement avec les sociétés 

d’assurance. En cas de refus ou de réticence de la part des dits sociétés à régler les 

débours, cette étape donne lieu à une procédure judiciaire. 
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Graphe 14 : Evolution du montant des débours de l’Etat par voie amiable entre 2015 et 

2019 

Dans ce cadre, l’AJR a récupéré, durant l’exercice 2019, 2,3 millions de 

dirhams par voie amiable auprès des sociétés d’assurances, soit une augmentation 

de +4% par rapport à 2018. 

Concernant la procédure judiciaire, plusieurs décisions de justice ont été 

rendues en faveur de l’Etat contre les sociétés d’assurance dont le montant global 

arrêté fin 2019 est de 7,5 millions de dirhams. 
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I.  ملخص ورشات الندوة الدولية المنظمة من طرف الوكالة
 "نالدفع بعدم دستورية القوانيالقضائية للمملكة حول موضوع "

 الورشة األولى: األساس القانوني وشروط القبول .1
القسم الدستوري بالمحكمة رئيس  Luis Pomed Sânchezالسيد  استعرض

بعض مالمح الخطوط العريضة للتجربة اإلسبانية بالنسبة لهذا الدفع أو "  الدستورية اإلسبانية
ما يقننه الفصل " ك  La cuestión de inconstitucionalidad" سؤال عدم الدستورية 

الذي سمح فقط للهيئة القضائية عندما ترى خالل  1978من الدستور اإلسباني لسنة  163
النظر في قضية ما أنه يمكن لقاعدة بمثابة قانون أن تخالف الدستور و هي قابلة للتطبيق 
عليها و يتوقف على شرعيتها الحكم أن تحيل المسألة إلى المحكمة الدستورية في الحاالت 

 .التي ال ينتج عنها في أي حال من االحوال أي تعليق للحكم في القضية
أبرز المتدخل، بأن القاضي االسباني ال يمكنه إحالة سؤال عدم الدستورية الى و 

من  35المحكمة الدستورية اال اذا توفرت مجموعة من الشروط في قرار االحالة طبقا للمادة 
 القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.

كما أن مسألة عدم الدستورية يمكن أن تثار مرة أخرى أمام درجة أخرى من درجات 
التقاضي طالما لم يتم الفصل في النزاع بحكم نهائي كما أن سؤال عدم الدستورية يؤدي الى 

ن تبت المحكمة الدستورية في السؤال المحال ألى إتعليق إجراءات التقاضي بشكل مؤقت 
 السابق التنويه به. 35لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  اليها بشكل نهائي وفقا

ما أن تقضي بقبول السؤال إن توفرت له إوفي األخير، يبقى على المحكمة الدستورية 
ما الحكم برفض الطلب إنشره بالجريدة الرسمية و  وحينئذ يتعينجرائية الالزمة الشروط اإل

 فيما عدا ذلك.
  بوزارة العدل المغربية: الشروط ر التشريع ، مديمحمد أوديجةكلمة السيد
االجراءات المتعلقة بممارسة الدفع بعدم الدستورية من خالل مشروع القانون و 

 86/15التنظيمي رقم 
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بعد استعراضه لمختلف المحطات التي مر منها مشروع القانون التنظيمي رقم 
ون، بدءا من وزارة العدل المتعلق بتحديد شروط و اجراءات الدفع بعدم دستورية قان 86.15

بتاريخ  18/70التي أعدت المشروع وانتهاء بصدور قرار المحكمة الدستورية عدد 
الذي صرحت من خالله بمطابقة مقتضيات هذا القانون التنظيمي للدستور،  06/03/2018

أهم  محمد أوديجةمع استثناء بعض المقتضيات التي اعتبرتها غير دستورية، قدم السيد 
بتاريخ  18/70قرار المحكمة الدستورية رقم الت المترتبة عن صدور التعدي
 و منها: 06/03/2018
 تخويل النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية؛ 
 التنصيص على تضمين مذكرة الدفع المقتضى التشريعي موضوع الدفع؛ 
  هيئات بها )على التنصيص على آلية داخلية للمحكمة الدستورية في شكل هيئة أو

أعضاء( للحسم في مسألة تصفية الدفوع أمام محاكم المملكة و البت في  3قل األ
 جديتها؛

  تخويل األطراف حق تقديم دعوى جديدة عند صدور مقرر قضائي نهائي استند إلى
مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في الحاالت التي ال يتم 

لدن محاكم الموضوع )على الرغم من اثارة الدفع بعدم  فيها إيقاف البت من
الدستورية(، مع وجوب تخويل الحق في رفع هذه الدعوى الجديدة بناء على منطوق 

 قرار المحكمة الدستورية القائل بعدم الدستورية؛
  تنظيم مسطرة البت في الدفع بعدم الدستورية المثار أمام المحكمة  الدستورية؛ 
  ية الجلسات؛تنظيم حاالت سر 

على وجوب  محمد أوديجةالسيد  كدالمبادئ األساسية، أوفي تحديده لبعض المفاهيم و 
محكمة يبقى من اختصاص محاكم الموضوع و  التمييز بين ما هو قضائي صرف يجب أن

فيه بين ما هو دستوري يجب أن ينحصر الختصاص النقض فيما يرجع لها من اختصاص و 
 لمحكمة الدستورية. ل

ن التقاضي أمام المحكمة الدستورية يجب أن ينظر إليه ليس بمنظور أر واعتب
التقاضي العادي أمام محاكم الموضوع أو أمام محكمة مراقبة تطبيق القانون )محكمة 
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النقض( من حيث الصفة و المصلحة ألن خصوصية التقاضي أمام المحكمة الدستورية 
لتطبيق في الدعوى الرائجة أمام محاكم ترتبط بوحدة الموضوع الذي هو القانون الواجب ا

 ض.الموضوع أو محكمة النق
ية قانون هو من الدفوع على أن الدفع بعدم دستور  المتدخل عالوة على ذلك، أوضح

ليس دفعا شكليا ألنه يرتبط بموضوع القانون المثار، كما أن المقتضى القانوني العينية و 
راد تطبيقه في الدعوى" أي المعنى موضوع الدفع هو "كل مقتضى ذي طابع تشريعي ي

الواسع للقانون مهما كان شكله )ظهيرا شريفا أو ظهيرا بمثابة قانون أو قانونا...( أو طبيعته 
 .(2011أو الجهة التي أصدرته أو تاريخ صدوره )قبل أو بعد دستور 

  الرئيس السابق للمجلس الدستوري محمد أشركيمداخلة السيد ، 
بأنه  ليس لدينا اليوم ممارسة يمكن أن نستخلص منها  يمحمد أشركأوضح السيد 

الدروس و العبر كما هو الشأن بالنسبة للدول الحاضرة )فرنسا، إسبانيا، ألمانيا( إال اننا 
المتعلق  86/15من الدستور و مشروع القانون التنظيمي رقم  133نتوفر على الفصل 

 70/18قرار المحكمة الدستورية عدد  بتطبيق هذا الفصل في صيغتيه السابقة و الالحقة و
 و من ثم أثار السيد محمد أشركي المالحظات و التساؤالت التالية: 

  هل بالفعل ما زلنا أمام مجرد دفع )الدفع بعدم الدستورية( أم أن هذا الدفع سيتحول
عمليا إلى دعوى دستورية ما دامت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرارها عدد 

يل مشروع القانون التنظيمي لهيئة لدى محكمة النقص سلطة أن تخو  70/18
التصفية وفحص جدية الدفع بعدم الدستورية غير مطابق للدستور، مما يتساءل معه 
عما بقي للقضاء ليراقبه عدا الشروط الشكلية المتعلقة بمسألة تقديم مذكرة منفصلة 

ة البت من لدن المحكمة وموقعة، أداء الرسوم، تحديد المقتضى القانوني، عدم سبقي
 الدستورية.

  اكتفت الحكومة في النص الجديد بترتيب األثر القانوني على قرار المحكمة الدستورية
يقود للتساؤل عما إذا  وهو مابشكل ميكانيكي دون االجتهاد للبحث عن صيغة أخرى 

بعدم  وتضخم الدفوعاتدي إلى إغراق المحكمة الدستورية ؤ كان هذا الوضع سي
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 واالختصاصات األخرى ستورية، سيما أمام محدودية أعضاء المحكمة الدستورية الد
 المخولة لها كالمنازعات االنتخابية؟

  هل اآلجال المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي واقعية سيما أمام إسناد
مكانية تحققالتصفية للمحكمة الدستورية  احتمال التضخم في عدد الدفوع المرفوعة  وا 

أيام لإلحالة  8يوما لمحكمة الدعوى لمراقبة الشروط الشكلية و  12ام المحاكم؟ )أم
 ؛ (يوما للبت 60ر على على المحكمة الدستورية التي تتوف

 خص فقط محاكم التنظيم يهل  ؟ما هي المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية
من  133أن الفصل سيما   ؟القضائي للمملكة أو حتى المجلس األعلى للحسابات

مما يوحي بأن هذا الدفع يمكن أن يقدم  ،الدستور لم يحدد الجهة القضائية المعنية
أيضا حتى أمام المحاكم المالية باعتبارها محاكما بالمملكة كلما مارست مهام 

 قضائية.
  رئيس الجمعية ، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة و محمد الحلوي مداخلة األستاذ

الحريات الواردة في الفصل حول مفهوم القانون والحقوق و بية للقانون المغر 
 2011من الدستور المغربي لسنة  133

أنه ال حول تحديد بعض المفاهيم، حيث اعتبر  محمد الحلوي انصبت مداخلة السيد 
نما ك الواردة في الباب الثاني منه و الحريات الواردة في الدستور في تليمكن حصر الحقوق و  ا 

أنه ال يمكن اعتبار الحقوق في تصدير الدستور، مضيفا دة في فصول أخرى و أيضا تلك الوار 
على أساس أن المجلس الدستوري هو نفسه  2011الحريات محددة حصرا في دستور و 

قرينة  –استمرارية المرفق العام  أارتقى ببعض المبادئ لمبادئ ذات قيمة دستورية )مبد
يات المصونة دستوريا أو الحقوق وق و الحر البراءة...( مما يمكن معه القول بأن الحق

هو ما يشكل ور ليست محددة حصرا في الدستور و ساسية الموجودة في الدستالحريات األو 
 مناسبة للمحكمة الدستورية لتوسيع هذه الحقوق الحقا.

واعتبر أن الرقابة السابقة )التي تتعلق باإلحالة( و الرقابة الالحقة )المتعلقة بالدفع 
دستورية( شبيهة إلى حد ما في القضاء اإلداري بدعوى اإللغاء )بالنسبة لألولى أي بعدم ال
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الرقابة السابقة( و دعوى التعويض )بالنسبة للثانية أي الرقابة الالحقة( مما ينبغي معه الحذر 
  مع مفهوم الدفع و مفهوم اإلحالة.في التعامل 

 ما يلي: أما بالنسبة لمفهوم القانون، فقد خلص المتدخل إلى
  من الدستور بأن القانون المقصود بالدفع هو  133المشرع المغربي اعتبر في الفصل

كل مقتضى تشريعي، فهل يتعلق األمر بكل مقتضى تشريعي أم بكل مقتضى 
تشريعي صادر عن البرلمان؟ ألن األخذ بالمفهوم الواسع )كل مقتضى تشريعي( 

لظهائر الملكية التي اتخذت بمثابة قوانين يفضي إلى القول بإمكانية مراقبة دستورية ا
 في إحدى الفترات االنتقالية؛

  مفهوم النص التشريعي أوسع من مفهوم القانون بمعنى أن القانون هو جزء من النص
التشريعي إال أنه يجب الحذر في هذه المقاربة على اعتبار أن النص العربي من 

بصيغة النكرة في حين استعمل من الدستور استعمل عبارة "قانون"  133الفصل 
 ".la loiالنص الفرنسي عبارة "

 المناقشة 
بعد انتهاء تقديم العروض المذكورة أعاله، فتح رئيس الورشة باب المناقشة للحاضرين 

 وبعدها أعطيت الكلمة تباعا للمتدخلين كما يلي:
   السيدDidier Maus ، مستشار  ،أستاذ متفرغ في القانون الدستوري

 سابق
 أجاب المتدخل بأنه يميل  ،دستوريةالقاضي الذي يمكن أمامه إثارة الدفع بعدم ال حول

كما هو الشأن  ،إلى التوسيع تفاديا إلقصاء أية محكمة بحجة خصوصيتها مثال
بالنسبة لفرنسا التي تقبل الدفع بعدم الدستورية أمام جميع المحاكم بما فيها أمام 

وضوع كما هو الشأن بالنسبة للطعون المجالس الدستورية عندما تبت في الم
 االنتخابية؛

  أكد المتدخل على اعتماد والحرياتبخصوص تحديد بعض المفاهيم كالقانون ،
التفسير الواسع للمفاهيم المضمنة بدال من التفسيرات الضيقة التي تسد باب االجتهاد 

سير النص و تقزم تطبيق النص و هذا هو التوجه في فرنسا. وأوضح، فيما يتعلق بتف
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شكال يظل مطروحا بالنسبة للدراسات من زاوية اللغة المستعملة، على أن هذا اإل
القانونية المقارنة بشكل عام بالنظر لصياغة النص القانوني بلغات عديدة، إال أنه 
شدد على أن اللغة الرسمية للبلد هي التي يتعين اعتمادها و بالتالي فأي تفسير للنص 

 ا و من خاللها.ال بد أن ينطلق منه
 السيد Michael Eichberger  قاضي سابق بالمحكمة الدستورية ،

 ةالفدرالي
  في رده عن سؤال حول نظام التصفية، أوضح المتدخل بانه يميل إلى اعتماد نظام

التصفية عبر المحكمة الدستورية بشكل حصري بالنظر لالختالف الكبير بين مختلف 
تحديد عناصر الجدية مما تبقى معه المحكمة  المحاكم التي تقوم بالتصفية حول

الدستورية هي المؤهلة من اجل ضمان وحدة التوجه حتى تتوفر لديها القدرة على 
 مراجعة القوانين بغية التأكد من مطابقتها مع الدستور.

  ةالدراسات القانوني، مدير عام التشريع و عبد اإلله فونتيرتدخل األستاذ 
 سابقا باألمانة العامة للحكومة

  حول مفهوم القانون، أكد السيد عبد اإلله فونتير، على أنه هناك ثالثة أصناف من
النصوص التي اتخذت خالل الفترة الالحقة على استقالل المغرب و التي دفعت الى 

هي المراسيم الملكية التي اتخذها جاللة عبارة "مقتضى ذو طابع تشريعي" و  اعتماد
التي كانت تتضمن و  1970-1965ما بين سنة  الستثناءالملك خالل فترات ا

مقتضيات تشريعية ثم الظهائر بمثابة قانون التي اتخذها جاللة الملك عندما كان 
يمارس السلطة التشريعية بمقتضى الدستور خالل الفترات االنتقالية، باإلضافة إلى 

أن نسقط من ثم أكد بأنه ال ينبغي در عن البرلمان كسلطة تشريعية. و القانون الصا
على كل هذه المقتضيات ذات الطابع التشريعي منطق الظهائر العضوية أو الظهائر 
التي تتعلق بتعيينات أو ببعض اإلجراءات، إذ أن كل هذه النصوص هي جزء ال 
يتجزأ من الترسانة القانونية المغربية التي ينبغي في إطار القراءة الموسعة أن تندرج 

ضى ذو طابع تشريعي سواء تعلق األمر بكلمة أو بعبارة في مفهوم القانون أو المقت
 ؛أو بجملة أو بمقتضى أو بمادة أو بقانون 



  المرفقات
 

 219  

 

  الحرياّت، اعتبر بأن الدستور كان واضحا حين تحدث بالنسبة إلشكال مفهوم الحقوق و
قراءة واسعة تبقى  ةعن الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور و بالتالي فإن أي

االتفاقيات الدولية التي  لكون لتي سيجريها القاضي الدستوري اعتبارا رهينة بالقراءة ا
نطاق ضمانها هذه الحقوق وفي تحديد مضامينها و هي المرجعية في تحديد 

االنتباه إلى مدى مطابقتها للثوابت الدستورية  تستلزم بالضرورة ،ممارستهاو 
ذا إال إاءة الدستورية نه ال يحبذ التوسع في القر أال إالمنصوص عليها  في الدستور 

 جل تطوير الديموقراطية.أكان ذلك من 
 النائب البرلماني عن حزب ، المحامي و عبد اللطيف وهبيستاذ تدخل األ

 معاصرةاألصالة و ال
  أن إسناد النظر في جدية الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة النقض و المتدخل اعتبر

لى نتائج جيدة، وسيعرقل البت في إقرار نظام للتصفية تبعا لذلك قد ال يؤدي إ
ألن للدعوى الدستورية مخاطرها وتِبعاتها، ويجب أال يكون أي حاجز الدستورية، 

قانوني أو مادي بين المواطن والمحكمة الدستورية، أو يكون هناك نوع من الحجر 
و بالتالي فإن المحكمة الدستورية  على المحكمة الدستورية، من طرف قضاء النقض

لقضائية وليس بصفتها باختصاص أصيل في البت في الدفوع بصفتها فوق اتتمتع 
 ؛سلطة قضائية

  دور النيابة العامة كجزء من القضاء هو تنفيذ القانون وليس المشاركة أكد على أن
في عملية التشريع، لكون القضاء الدستوري في آخر المطاف يشكل بطريقة غير 

نيابة العامة قانونا أدوار محددة، وهي السهر إن للفثم و من مباشرة محطة تشريعية، 
على احترام تطبيق القانون، وبالتالي، إذا اختلفت مع النص مثال، فمن سيقوم بإعمال 
القانون؟ وهل سيكون طعنها من أجل الحريات والحقوق؟ أم سيكون في اتجاه تفسير 

 ُيضيق من مجال الحريات والمساس بحقوق الدفاع؟
  في قرارها األخير اختزلت موضوع اإلحالة في المحاكم المحكمة الدستورية

السماح للمجلس فإن وبالتالي،  .ليها داخل قانون التنظيم القضائيالمنصوص ع
 اخارج هذا القانون رغم أن له ارتباطبحسبه يبقى األعلى للحسابات بهذا الطعن 
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در أحكاما المجلس األعلى للحسابات يصسيما أن بقضايا الحقوق والحريات،  امباشر 
شبه قضائية، حيث تنتهي أغلب قراراته بالطعن فيها، إما أمام القضاء اإلداري أو 

 .أمام القضاء الجنائي

 الورشة الثانية: دور القضاء العادي في عمليات التصفية .2
      رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول  ،عمر ودرامداخلة األستاذ

 غربفاق التطبيقية والتحديات بالماآل
بعد اإلشادة بأهمية التشريع في مجال الدفع بعدم دستورية القانون باعتباره من أهم 
الوسائل القانونية التي تمكن المحكمة الدستورية من ممارسة الرقابة البعدية على القانون 
ومطابقته للدستور، استعرض السيد عمر ودرا مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 

تحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون مثيرا عليه جملة من المتعلق ب 86/15
 المالحظات واإلشكاالت التي اعتبر بأنها تظل مطروحة ويتعين الحسم فيها من قبيل:

  هل يقتصر مفهوم الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والتي يترتب عن المساس
لى تلك الحقوق والحريات المضمنة بها عدم دستورية القانون المطبق غير دستوري ع

في الباب الثاني من الدستور المعنون ب "الحقوق والحريات االساسية" أم يمتد هذا 
المفهوم إلى جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في كافة المقتضيات 

 الدستورية؟
 وى ما موضوع األطراف المتدخلة في الدعاوى المدنية والنيابة العامة كطرف في الدع

العمومية من إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية في ظل التعريف الذي تضمنه 
 من المشروع؟ 2مصطلح أطراف الدعوى في المادة 

  ما الغاية من فتح إمكانية توقيع المذكرة المتضمنة للدفع بعدم الدستورية من قبل
 اطر الكتابية؟  الطرف المعني باألمر شخصيا أم كون نيابة المحامي إلزامية في المس

  ما الجزاء الذي سيتم ترتيبه عند دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ قبل تحديد
المشرع للرسم القضائي المستحق عن تقديم هذا الدفع؟ ثم أال يعتبر استلزام أداء الرسم 
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عرقلة للحق في ممارسة هذا الدفع و مساس بحقوق الدفاع في ظل  القضائي بمثابة
 ال يعرف نظام الرسم القضائي على الدفوع و إنما على الطلبات فقط؟نظام قانوني 

  ما السبيل إلى التمسك بالدفع بعدم الدستورية إذا كان النص غير الدستوري قد طبق
وأثير في النزاع ألول مرة من طرف محكمة النقض ودون أن تكون محكمة االستئناف 

 لخصم قد تمسك به في محرراته؟قد أشارت إليه في تعليلها و ال أن يكون الطرف ا
  أيام من تاريخ إيداع مذكرة الدفع بعدم الدستورية أمام  8كيف يمكن التوفيق بين أجل

حالتها على  المحكمة المعروض عليها النزاع من أجل البت في قبولها شكال  وا 
محكمة النقض و بين حقوق الدفاع التي تستوجب عرض مذكرات كل طرف على 

من أجل إلبداء مالحظاته و دفوعه بشأنها، أم أن الصياغة خصمه مع تمكينه 
لى اعتبار أن المحكمة تبت في مدى إمن المشروع تنصرف  6المعتمدة في المادة 

 قبول الدفع المذكور دون عرض المذكرة المتضمنة له على الطرف اآلخر؟ 
 الي عدم ما هي المعايير التي تمكن محكمة النقض من القول بعدم جدية الدفع وبالت

اإلحالة على المحكمة الدستورية و هل يمكن القول بأن للقرار الذي ستصدره المحكمة 
الدستورية و القاضي بعدم دستورية قانون أثر سابق على تاريخ صدور هذا القرار 

 بحيث يترتب عنه نسف القانون المعتبر غير دستوري منذ تاريخ صدوره ؟ 
  توريته بالنسبة لملفات غير الملف المعني بالدفع ما هو أثر القانون المقضي بعدم دسو

خالل الفترة الفاصلة بين تاريخ نفاذ هذا القانون و بين التاريخ الذي ستحدده المحكمة 
  الدستورية في قرارها؟

 دور القضاء العادي  :مستشارة بمحكمة النقض ،توفيق لطيفة مداخلة األستاذة
لعادي بعد صدور قرار المحكمة في عملية التصفية أو ماذا تبقى للقضاء ا
 الدستورية 

بعد استعراضها ألنظمة التصفية المعمول بها في التجارب الدولية، أكدت المستشارة 
فإنه يمكن القول بأن  80/17لطيفة توفيق بأنه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية عدد 

     ال على المستويات التالية:     إالقاضي العادي لم يبق له التدخل 
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  المستوى األول: تلقي الدفع بعدم الدستورية على أساس أن هذا الدفع ال يتصور إال
بمناسبة دعوى ينظر فيها القضاء العادي: يمكن أن يثار أمام كافة محاكم التنظيم 
القضائي و في كافة درجات التقاضي و لو ألول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية أو 

ثار في أي وقت من زمن الدعوى قبل صيرورة الملف محكمة النقض كما يمكن أن ي
 ؛جاهزا

 .المستوى الثاني: مراقبة شروط الدفع بعدم الدستورية 
 وفي الختام، أثارت مجموعة من المالحظات التي جاءت كما يلي:

 :وض على هذا الدفع تفاديا للتعسف في ر الرفع من قيمة الرسم القضائي المف أوال
 استعمال هذه اآللية؛

 ا: وضع آلية لتمكين القضاء العادي من التحقق من مسألة سبقية البت من قبيل ثاني
فرض اإلدالء بشهادة تسلمها المحكمة الدستورية على غرار شهادة عدم التعرض أو 

 ؛عدم النقض
  ثالثا: وضع مقتضيات قانونية في المشروع الجديد لتفادي مخاطر التأثير في نجاعة

ء المفرط و التعسفي لهذه اآللية سيفرغ المحاكم من القضاء على اعتبار أن اللجو 
القضايا الرائجة أمامها في مقابل إغراق المحكمة الدستورية بالملفات التي ستحال 

 ؛عليها
  رابعا: توضيح المضمون المادي للملف الذي سيحال على المحكمة الدستورية من

 بملف الدعوى برمته.    جانب ما إذا كانت مذكرة الدفع المحالة سترفق عند االقتضاء
  مداخلة السيدJoaquin Pablo Urias Martinez األستاذ الجامعي في ،

 بإسبانياالقانون الدستوري بجامعة اشبيليا 
في مجال الدفع بعدم الدستورية، أو الى التجربة اإلسبانية Martinez تطرق االستاذ 

مؤكدا بأن " el recurso amparo constitutional"" بطعن الحماية الدستورية  ما يسمى
األشخاص الذين يحق لهم ممارسة هذا االسباني عمل على تحديد من الدستور  162الفصل 

الطعن في أي شخص طبيعي أو اعتباري يدافع عن مصلحة مشروعة وكذا بالنسبة لمحامي 
 .الشعب والنيابة العامة
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خالف المغرب الذي لم ين، فأكد أن األمر بمجال الدفع بعدم دستورية القوانأما عن 
ية"  سؤال عدم الدستور ”في إطار ما يسمى بثإذ مكنت إسبانيا  ،يسمح للمحاكم باإلثارة التلقائية

“la cuestión de inconstitucionalidad“   إذا رأت وهي من االحالة المباشرة المحكمة
تور رفع األمر تضع يدها على نزاع أن قانونا واجب التطبيق في النازلة يخالف مقتضيات دس

 ة.إلى المحكمة الدستوري
المتدخل الشروط التي يجب توفرها في قرار اإلحالة والمنصوص  استعرضبعد ذلك، 

 .من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية اإلسبانية 35المادة عليها في 
 el recurso" طعن الحماية الدستورية والحريات فهناكأما عن حماية الحقوق 

amparo constitutional " حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الذي يضمن
اللجوء يمكن التي  "El amparoيعرف بدعوى " وهو ما من الدستور اإلسباني 53الفصل 
بعد استنفاذ الطرق القانونية األخرى، وال يمكن رفعها إال إذا لم يحصل الطالب على إليها 

 .مبتغاه باستعماله الطرق األخرى 
ضد أعمال السلطة العامة التي ينسب  لطعن الحماية حاالت اللجوءتعرض أيضا واس

الدستورية  للمحكمة التنظيميلقانون والمحددة في ا إليها انتهاك الحقوق والحريات األساسية
 .اإلسبانية

 المناقشة 
 يمكن تلخيص النقاط التي تم التطرق إليها في المناقشة فيما يلي:

 قد حسم مسألة التصفية حينما صرح بأن  80/17ة عدد قرار المحكمة الدستوري
الدستورية كما هو منصوص  ومركزي للمحكمةفحص الجدية هو اختصاص أصيل 

يعد متاحا ألية جهة قضائية سواء  وبالتالي لممن الدستور  133عليه في الفصل 
 ؛المحاكم العادية أو اإلدارية أو التجارية أو الجنائية مراقبة جدية الدفع

 تفضي إلى أعمال القاعدة الدستورية كلما كانت  وسمو الدستورألة تراتبية القوانين مس
واضحة مع استبعاد القاعدة القانونية االدنى كلما تعارضت هذه األخيرة مع الدستور 
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االتجاه هو الذي دفع محكمة النقض للقول بقابلية الطعن في قرارات مجلس  ولعل هذا
 ؛الوصاية و قرار المحافظ

 االستثناء هو عدم  المغرب هو دستورية القوانين و أنصل في القضاء الدستوري باأل
الدستورية و أن القضاء الدستوري يستعمل التفسيرات المشروطة أو التكميلية إلنقاد 

 ؛النص من عدم الدستورية
  من بين ما دفع معدي مشروع القانون التنظيمي إلى اعتماد خيار التصفية على

لنقض هو ما راكمه قضاة جهابذة بهذه المحكمة من تجربة و كفاية مستوى محكمة ا
مهنية و من حدس قانوني عالي يخولهم بكل جدارة تقييم جدية الدفع من عدمه و كذا 

 .حتى ال يتم إغراق المحكمة الدستورية بالدفوع الكيدية و التعسفية

 انونيةالورشة الثالثة: قرار المحكمة الدستورية: التنفيذ واآلثار الق .3
 مداخلة السيد Michael Eichbergerة الدستورية ، قاضي سابق بالمحكم

 الفدرالية 
استعرض المتدخل بعض مالمح التجربة األلمانية موضحا بأن الدستور األلماني لسنة 

)أو القانون األسمى( أسند للمحكمة الدستورية األلمانية رعاية الدستور و مراقبة  1949
بتفسير الدستور و تصدر أحكاما ملزمة للحكومة االتحادية و لجميع  الدستورية، و هي تقوم

المؤسسات الدستورية و حكومات المقاطعات و لجميع المحاكم و اإلدارات الحكومية )الفصل 
من الدستور األلماني( و هي تختص وحدها في مراقبة انطباق قانون تم إصداره مع  31

قبة مشاريع القوانين، أي أنها تضطلع بالرقابة أحكام الدستور غير أنها ال تختص في مرا
 الالحقة على القوانين.

أما عن مسألة اإلحالة، فقد أكد على أن الدستور أعطى للمحاكم و هي تنظر في 
قضية من القضايا الحق في اإلحالة بقرار معلل إلى المحكمة الدستورية إذا ثار لديها الشك 

على موضوع المنازعة. و كذلك خول الدستور لألفراد حول دستورية القانون المطلوب تطبيقه 
اللجوء للمحكمة الدستورية الفيدرالية إما برفع دعوى مباشرة إذا كانت قد انتهكت أحد الحقوق 
األساسية المنصوص عليها في الدستور. و كذلك لألفراد أن يدفعوا أمام المحاكم التي تنظر 
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اد تطبيقه عليهم و المحكمة هي التي تقدر مدى في قضاياهم بعدم دستورية القانون الذي ير 
جدية هذا الدفع فإن هي قدرت جديته أوقفت الدعوى و صرحت لصالح المصلحة باللجوء 
الى المحكمة الدستورية. كذلك فإن األفراد يستطيعون أن يطعنوا في أحكام المحاكم الصادرة 

لف الدستور و هنا تكون ضدهم أمام المحكمة الدستورية إذا كان الحكم الصادر قد خا
 المحكمة الدستورية العليا بمثابة محكمة نقض أو محكمة الدرجة األعلى.   

  بالمحكمة  قاضوالوكيل القضائي للمملكة و ، محمد قصري مداخلة األستاذ
ثار المترتبة عنه من حيث اآلحول قرار المحكمة الدستورية و  سابقا لدستوريةا

 التنفيذ
بأنه سيتطرق في هذه المداخلة لمناقشة اآلثار  ئي للمملكةالوكيل القضاأكد السيد 

كذا لحجية األحكام القاضية بعدم دستورية القوانين ية، و المترتبة على قرار المحكمة الدستور 
كانت تقتصر على أطراف الخصومة فقط أم تمتد إلى الكافة ؟ كما تساءل عن  اذفيما إ

وعن النطاق الزمني لهاته األحكام، وهل يجوز  اآلثار المترتبة عن الحكم بعدم الدستورية،
العدول عن هاته األحكام فيما بعد؟ مبرزا بأن اإلجابة عن هاته التساؤالت تقتضي بداية 
تحديد الطبيعة العينية للدعوى الدستورية وبيان حجية األحكام الصادرة بعدم الدستورية ومدى 

ضي مناقشة آثار األحكام الصادرة بعدم إمكانية العدول عن هاته الحجية المطلقة. كما تقت
الدستورية من حيث النطاق الزمني، بين األثر الرجعي واألثر الفوري، وتأجيل تنفيذ آثار 

 األحكام الصادرة بعدم الدستورية ألجل محدد لتفادي كل نزاع تشريعي.
 إلى: الوكيل القضائي للمملكة و في هذا الصدد خلص

 لدستورية تقتضي أن تكون لألحكام الصادرة بشأنها حجية أن الطبيعة العينية للدعوى ا
مطلقة في مواجهة الكافة، بما يستتبع ذلك من إلزام السلطة التشريعية باستبدال النص 
المقضي بعدم دستوريته بنص جديد يتفق والمبادئ المعلنة بالحكم المذكور بما يتفق 

بيقه على الدعاوى المعروضة وأحكام الدستور، وكذا إلزام السلطة القضائية بعدم تط
 ؛عليها
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  مكانية تصحيح األخطاء المادية التي شابت أحكام المحكمة الدستورية تبقى أيضا إأن
تعارض في ذلك مع تال أو بناء على طلب من يهمه األمر و متاحة لها سواء تلقائيا 

 ؛الحجية المطلقة التي تتمتع بها تلك األحكام أو مع كونها غير قابلة ألي طعن
  أما عن آثار الحكم بعدم دستورية قانون و تحديد النطاق الزمني لسريان الحكم واألثر

بأن أنظمة القضاء الدستوري اختلفت في  الوكيل القضائي للمملكةالفوري فأوضح 
شأن أثر الحكم بعدم الدستورية على بنيان القاعدة القانونية واحتدم الجدل فيما بينها 

لزمان. فذهب البعض إلى سريانها بأثر رجعي على حول تلك اآلثار من حيث ا
الوقائع التي حدثت قبل صدورها، حفاظا على الحقوق من أن تنتهك بنصوص قانونية 
مخالفة للدستور، في حين ذهب البعض اآلخر إلى أن هذه األحكام يلزم إعمالها بأثر 

م الموالي لتاريخ مباشر، إذ أنها تسري بأثر فوري بالنسبة للمستقبل، اعتبارا من اليو 
الفقه  مننشر الحكم بعدم الدستورية حفاظا على األمن القانوني.  ونادت فئة ثالثة 

بإرجاء آثار األحكام بعدم الدستورية إلى وقت الحق، ولمدة محددة، حتى تعطى 
الفرصة للمشرع لتفادي عيب عدم الدستورية لتالفي أي فراغ تشريعي، من شأنه 

 ت القانونية.إحداث اضطراب بالعالقا
غير أنه بالنسبة إلرجاء آثار إلغاء التشريع المقضي بعدم دستوريته فشدد السيد 

على أن هذا التوجه يجب أن تحكمه عدة مبادئ منها  الوكيل القضائي للمملكة
الحماية الفعلية للحقوق والحريات األساسية وعدم اإلخالل باألمن القانوني وتجنب 

 .إحداث فراغ تشريعي

 قشةالمنا 
 تم التطرق خالل المناقشة لما يلي:

  تختص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية القوانين إلى جانب األنظمة الداخلية
لجميع المؤسسات التي ينظم تسييرها و تنظيمها بواسطة قوانين تنظيمية و الحال أن 

ون المحكمة الدستورية تدخل ضمن هاته المؤسسات الدستورية علما بأن نفس القان
الحق في إعداد نظامها الداخلي فكيف ستكون هذه  43خول لها بموجب الفصل 
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المحكمة خصما و حكما في نفس الوقت، أي كيف ستنظر في دستورية نظامها 
 الداخلي و هي التي أعدته؟

  يجب تبسيط الشروط من أجل تيسير الولوج للعدالة الدستورية من طرف المواطن
م الدستورية هو نفس مصير القانون التنظيمي المتعلق يكون مصير الدفع بعد حتى ال

إلى  بتنظيم العرائض التي تمت إحاطتها بشروط مجحفة أدت في نهاية المطاف
 ؛عزوفه عن ذلكحرمان المواطن من تقديمها و 

  كان هذا الربط إهدارا للزمن بدل  وما إذاما الجدوى من ربط الدفع بوجود نزاع قائم
دون انتظار قيام لدستوري مباشرة عقب اكتشافه و نون غير افتح باب الطعن في القا

 ؛نزاع بين األطراف
  ال يجوز الحياد عن التفسيرات الصريحة أو المشروطة أو التكميلية الصادرة عن

الملزمة للقرارات الصادرة عن رية عمال بمبدأ الحجية المطلقة و المحكمة الدستو 
 ؛ستورمن الد 134المحكمة الدستورية بموجب الفصل 

 ال يمكن الحديث حاليا عن أرقام إحصائية ألن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم 
التمحيص ولم يستكمل بعد مسطرته التشريعية حتى الدستورية ال زال قيد الدراسة و 

يمكن استقراء ما ستقدمه اإلحصائيات من نتائج. غير  وآنذاك فقطيدخل حيز التنفيذ 
المتوفرة تفيد بأن المحكمة الدستورية سوف تواجه إغراقا أنه يرى بأن المؤشرات 

القاضي باستبعاد نظام التصفية  7/18بالدفوع بعدم الدستورية بعد صدور قرارها عدد 
 12ائها الذين ال يتجاوز عددهم المسند لمحكمة النقض بالنظر لمحدودية أعض

 ؛منهم في المداوالت لتكون صحيحة 9يتطلب حضور و 
  تقني لدفع بعدم الدستورية مع أنه أمر موضوعي و يس العلنية بالنسبة للماذا تم تكر

إذ أن العلنية تفتح الباب لكل طرف أن ينتصر لموقفه مما يهدر مسألة  ؟صرف
 المطابقة مع الدستور في حد ذاتها.
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