عع

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

مجلة الممارس للدراسات القا نو نية و القضا ئية ،مجلة علمية
الكترونية تعنى بنشر المقاالت و األبحاث ذات الصلة با لمجال
القانوني و القضائي ،تصدر كل ثالثة أشهر على الموقع
االلكتروني:

www.maroclaw.com
املدير املسؤول  :ذ .ياسني الصبار
رئيس التحرير

 :ذ .عمر املوريف

اإلشراف الفين  :ذ .عزالدين الغوساني
الربيد االلكرتوني للمجلة :
ALMOUMARIS@GMAIL.COM
اهلاتف :
06.51.06.05.32
اإليداع القانوني للمجلة :
ISSN : 2605-7670
كل احلقوق حمفوظة ®
1

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

بسم الله الرحمان الرحيم  ،و الصالة و السالم على أشرف
المرسلين و آله و صحبه أجميعن  ،أما بعد .
يسر إدارة و طاقم مجلة الممارس للدراسات القانونية و
القضائية أن يضع بين أيدي القراء و المتتبعين األوفياء العدد
الثامن لشهر أكتوبر .2020
يأتي هذا العدد في ظل مايعيشه العالم جراء جائحة فيروس
كورونا وكذا الدخول الجامعي اإلستثنائي ببالدنا  ،أملين أن
يكون هذا العدد في مستوى تطلعات قراءنا األعزاء لتقريب
المعلومة من الطلبة و الباحثين و المهتمين بالشأن القانوني و
القضائي .
وال ننسى أن نتقدم بالشكر لكل الباحثين و الممارسين الذين
أغنوا هذا العدد بمقاالتهم و أعمالهم العلمية  ،و نشكر كذلك
كل من يسهر و يكد و يجد ليخرج أعداد مجلة الممارس من في
أبهى حلة .
متمنياتنا بالتوفيق لجميع الباحثين و المهتمين  ،و قراءة ممتعة .

ذ عزالدين الغوساني
المشرف الفني لمجلة الممارس.
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عبداحلق الناظر
طالب باحث يف صف الدكتوراه
جامعة سيدي حممد بن عبداهلل بفاس

الصالحيات الجديدة لقاضي تطبيق العقو بات  :دراسةيف  ضوء
مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي المغربي

أمام االنتقادات الالذعة التي وجهت لمؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في منظوماتنا
القانونية ،بالنظر للحيطة والحذر التي اتخذها المشرع المغربي في إسناد المهام لهذه
المؤسسة والتي ال تخرج عن مهام وصالحيات ذات صبغة اقتراحية إدارية تقتصر في
مجملها على زيارة المؤسسات السجنية ووضع تقارير بتلك الزيارة ،دون أية صالحية
بالتدخل في أسلوب تطبيق العقوبة من شأنها أن تؤثر في مصير المدان ،كان البد أن يتدخل
المشرع المغربي بموجب مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي من أجل
توسيع صالحيات هذه المؤسسة وعيا منه بأن االقتصار على إنزال العقاب بإعمال تقنية
العقوبة السالبة للحرية أضحى في الوقت الراهن منظورا متجاوزا ،بل األهم من ذلك هو
مراعاة البعد اإلنساني عند تقدير العقوبة واستبدال التصور االنتقامي للعقوبة بتدابير تهدف
أوال وقبل كل شيء إلى إصالح الجائي وتقويم سلوكه في انتظار إعادة إدماجه بشكل
إيجابي ومنتج في المجتمع ،وهو ما استلزم بالطبع إقصاء الجزاءات التقليدية ،وعلى
الخصوص العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وإقرار بدائل جديدة لهذه األخيرة كخيار
استراتيجي يعول عليه لتجاوز الفشل الذي برهنت عنه سياسة العقاب ،وللتخفيف من حدة
اآلثار السلبية لسياسة الزجر والردع ،باإلضافة إلى إقرار اختصاص قاضي تطبيق
العقوبات بالبت في طلبات رد االعتبار القضائي ،وكذا السهر على مراقبة قرارات
التخفيض التلقائي في العقوبة ،وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى فعالية هذه الصالحيات

7

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

الجديدة ودورها في تفعيل مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات أسوة ببعض التشريعات
المقارنة؟
ذلك انه بالقراءة المتأنية للفقرة األخيرة من المادة  596من ق.م.ج التي جاء فيها بأن
“قاضي تطبيق العقوبات يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص
أخرى” تسمح لنا بالقول أن االختصاصات القضائية المنوطة بهذه المؤسسة سوف تتعزز
مع صدور مدونة القانون الجنائي الجديدة ،وهو األمر الذي تحقق مع صدور مشروع
القانون الجنائي الذي جاء وألول مرة بما يعرف بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية
في الباب األول مكرر بموجب المواد  35-1إلى 15-35

 ،ناهيك عن تدعيم

سلطات هذه المؤسسة بصالحيات أخرى جديدة-كما سبقت اإلشارة -تجد مجالها في
مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية ويتعلق األمر بالسهر على مراقبة قرارات
التخفيض التلقائي للعقوبة وكذا البث في طلبات رد االعتبار القضائي

.

لقد أقرمشروع القانون الجنائي ألول مرة العقوبات البديلة-مع التحفظ -إلى جانب
العقوبات األصيلة واإلضافية المعمول بها في القانون الجنائي ساري المفعول والتي يمكن
الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة للحرية ،وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول هذه التسمية هل
هي عقوبة بديلة فعال أم تدبير؟

 ،ثم ماهي أنواع هذه العقوبات البديلة التي جاءت بها

المسودة وسلطة قاضي تطبيق العقوبات بشأنها

.

بالرغم من العيوب التي تشوب العقوبات القصيرة المدة فال زال المشرع المغربي
يعمل بهذه العقوبات ،وإن كانت التجربة الميدانية قد أثبتت عجزها وقصورها في أداء
وظيفتها ومحدودية نتائجها ،السيما أمام ارتفاع معدل الجريمة وعجز آليات المكافحة عن
مسايرة هذا المد اإلجرامي ،ذلك أن الجميع فوجئ بحقيقة صادمة ونتيجة كارثية ،فال معدل
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الجريمة انخفضت مستوياته ،وال المجرم من جهته ردع عن معاودة سلوكه اإلجرامي ،وال
المؤسسة السجنية أصبحت قادرة على تطبيق استراتجيتها التربوية واإلصالحية نتيجة
االكتظاظ 1إن وضعا شاذا من هذا القبيل ،ال يمكن إال أن يساهم في تفاقم تمظهرات أزمة
العقوبات السالبة للحرية قصيرة األمد ،في مكافحتها لظاهرة الجنوح البسيط والتي تتعارض
مع هدف اإلصالح والتأهيل وتفسد المحكوم عليه بدال من إصالحه ،فهي بالنظر إلى
قصرها غير كافية لتطبيق برنامج إصالحي يستفيد منه المحكوم عليه الذي يكون عادة من
المجرمين قليلي ال خطورة اإلجرامية فيكون لدخوله السجن آثار سيئة تمس مختلف نواحي
حياته االجتماعية،النفسية واالقتصادية ،وتمتد هذه اآلثار لتطال أفراد أسرته وعائلته بل
والمجتمع ككل الذي يتحمل تبعة فشل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة 2التي تعد سببا
للعود الجنائي.3
ومن هذا المنطلق اتجهت العديد من التشريعات المقارنة إلى إقرار بدائل جديدة
للعقوبات السالبة للحرية قصيرة األمد ،ومنها المشرع المغربي الذي نص على العقوبات
البديلة في المواد من  35-1إلى  35-15بحيث عرفها 4على أنها تلك العقوبات التي يحكم
بها في غير حاالت العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي ال تتجاوز العقوبة
المحكوم بها من أجلها ستين حبسا.

 -1جمال المجاطي ،بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي والمقارن دراسة تحليلية
وعملية ،مكتبة الرشاد ،الطبعة  ،2015ص .17
 -2الحسين زين االسم ،إشكالية العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والبدائل المقترحة ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا
المعمقة ،جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة الموسم الجامعي
 ،2006/2005ص .6
3
- Elisabeth FORTIS, la récidive, R.S.C, N°1, 2010, p : 125
 -4تنص المادة  35-1من مشروع القانون الجنائي الحالي على ما يلي":العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها في
غير حاالت العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي ال تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا.
تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه ،في حاالت تنفيذه لاللتزامات المفروضة عليه
بمقتضاها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفرع.
9
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تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه ،في حالة
تنفيذه لاللتزامات المفروضة عليه بمقتضاها ،وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا
الفرع".
كما ألزمت مشروع المسودة المحكمة عند استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة
البديلة أن تتوفر مجموعة من الشروط تتجلى في:

5

أن تحكم بالعقوبة الحبسية األصليةأن تقرر استبدالها بعقوبة بديلة وتحدد االلتزامات الناتجة عنهاأن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه لاللتزامات المفروضة عليهم فإنهسيتم تنفيذ العقوبة األصلية المحكوم بها عليه.
ال يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إال بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته ،بعد
إشعاره بحقه في الرفض.6
لكن البد أن نتساءل حول ما إذا كانت العقوبات البديلة التي جاء بها مشروع القانون
الجنائي مصطلح مناسب؟
بالرجوع إلى المادة  14من مسودة المشروع الجنائي 7نجدها قسمت العقوبات إلى
أصلية وإضافية وبديلة ،8وهكذا فواضعوا مسودة مشروع القانون الجنائي يعتبرون أن بدائل
 -5أنظر المادة  35-4من مشروع القانون الجنائي الحالي.
 -6فكيف سيتم تطبيق هذا المقتضى عمليا علما أن القانون يفرض على القضاة الحفاظ على سرية المداوالت وعدم إبداء
أي رأي يمكن أن يستشف منه الحكم الذي قد يصدر في القضية ،فكيف سيعلم المتهم الموجود في حالة سراح مسبقا
بالحكم الذي سيتم النطق به ،ويلتزم بالحضور لكي يبدي موافقته على التدبير ويتعهد بتنفيذ االلتزامات المفروضة عليه
وهل كل التدابير يجب أن يوافق عليها المحكوم عليه بما فيها التدابير الرقابية.
-7تنص المادة  14من مشروع القانون الجنائي على أنه:
"تكون العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية
فتكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وح دها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها
كبديل للعقوبة السالبة للحرية وتكون إضافية عندما ال يمكن الحكم بها وحدها ،وتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة"
-8بقراءة المادة  35-3من مشروع القانون الجنائي ،يتبين أنه ال يمكن إعمال العقوبات البديلة في أربع جرائم ،لكن أليس
من األجدر هنا بالمشرع تحديد الجرائم الممكن فيها البدائل من أجل تقييد السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ،وليس
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العقوبات هي في حد ذاتها عقوبات ،ويسمونها باسم العقوبة ،ذلك أن المادة  35-1تعرف
العقوب ات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها في غير حاالت العود وكبديل للعقوبات السالبة
للحرية التي ال تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين ،وما يالحظ أن المادة لم تتحدث
عن الجنح التي ال تتجاوز عقوبتها سنتين بل تقول المادة المذكورة العقوبات المحكوم بها
مما يعني أن هذه العقوبات البديلة يمكن أن تطبق على جميع الجنح-إال ما استثنى بنص-
التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبسا مما يفضي إلى توسع نطاق الجرائم المعنية بهذه
البدائل كما أنه من المفروض أن تكون بدائل العقوبات تدابير تحل محل العقوبة وتعوضها،
ال أن تحمل هي نفسها وصم العقوبة ،لذلك تحرص العديد من التشريعات على تجنب نعت
التدابير البديلة بالعقوبات بل تختار لها أسماء تناسب طبيعتها وهي بدائل السجون ،أو بدائل
العقوبات ،أو التدابير البديلة عن العقوبات فطبيعة بدائل العقوبات تأبى أن توصف بالعقوبة،
ألنها تدابير ليست غايته ا هي عقاب المحكوم عليه وإنما يكون غرضها هو تأهيله وتقويمه
وإصالحه ،فإذا كانت متابعة الدراسة في العديد من التشريعات بديال عن العقوبة فهل يصح
أن ينعتها واضعو المشروع بالعقوبة؟ونفس الشيء يمكن أن يقال عن التكوين المهني أو
متابعة العالج النفسي أو العالج من اإلدمان؟إنها ليست عقوبات ،بل بدائل وتدابير بديلة.

بالرجوع إلى المادة  35-2من مسودة مشروع القانون الجنائي نجدها قد حددت
العقوبات البديلة في العمل ألجل المنفعة العامة

والغرامة اليومية

باإلضافة

إلى تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية

إن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة تتمتع بقيمة إصالحية تهذيبية باألساس تساعد
على إدماج الجاني في المجتمع وأسرته وتحافظ على الروابط األسرية وتحميها من التفكك
تحديد الجرائم التي ال يمكن فيها البدائل ،ألن هذا المقتضى من شأنه أن يفتح المجال للبيع والشراء وسنصبح في عدالة
األقوياء ،فالقوي يمنحه البديل والضعيف يذهب إلى السجن  ،فهل إذن الهدف من التشريع هو حماية المجتمع أم
المحكوم عليهم؟
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بفعل تطبيق العقوبة الحبسية ،كما أنها تنفرد بقيمة اقتصادية تعفى مالية الدولة من تكاليف
باهضة تخصص كميزانية لتوفير التغذية والرعاية الصحية والتجهيزات المختلفة لضمان
صحة وسالمة السجناء.9
والمشرع المغربي في ظل المشروع الحالي للقانون الجنائي ،وكذا مشروع قانون
المسطرة الجنائية قد أدرك أهمية عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة وبات مقتنعا بأن السجن
ليس الفضاء األنسب لتحقيق مبدأ اإلصالح وإعادة اإلدماج 10السيما في ظل الوضعية
الراهنة للمؤسسات السجنية التي تعاني من االكتظاظ ومختلف المشاكل التي تعرقل عملية
اإلصالح ،كما أن البدائل التقليدية المنصوص عليها في كل من القانون الجنائي11والمسطرة
الجنائية ،أصبحت غير كافية وغير منسجمة مع التوجهات الحديثة الرامية إلى إرساء نظرية
متكاملة لبدائل العقوبات تتماشى مع مفهوم العدالة الجنائية العالمية.12
وقد اشترط المشرع في مشروع القانون الجنائي بعدم الحكم بعقوبة العمل للمنفعة
العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية إال إذا توفرت الشروط التالية.13
أن يكون المحكوم عليه بالغا من العمر  15سنة على األقل وقت ارتكاب الجريمةأن ال تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا كما أن العمل ألجل المنفعة العامةيكون غير مؤدى عنه ،وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة لمدة

 -9جمال المجاطي ،بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ،مرجع سابق ،ص .202
 10يتساءل "فرانسوا فوكار" ،عن الفائدة من تبني العقوبات البديلة فإذا كان المقصود هو تفادي السجن فإن هذا الحل يعتبر
مقبوال ،إال أننا نخطئ اذا ذهبنا بعيدا وتصورنا أنه بإمكان هذا الحل أن يساعد المذنب على هذا اإلدماج من جديد في
المجتمع ،إذ أن حال كهذا ليس إال حال مؤقتا.
أنظر " :فرانسوا فوكار" ،العقوبات البديلة ،المجلة القضائية العربية  ،العدد األول ،1984 ،ص .393 -11لإلشارة أن التشريع الجنائي المغربي يتضمن ما يزيد عن  132فصل ينطوي في شقه العقابي على عقوبة سالبة
للحرية قصيرة المدة تتراوح مدتها ما بين شهر إلى  6أشهر (الفصول  349ق ج 362 -ق ج 390-ق.ج 222 -ق.ج-
 275قج 286-ق.ج )...أو ما بين شهر واحد إلى سنة (الفصول  263ج 301-ق.ج 303-ق.ج )...أو ما بين ثالثة
أشهر إلى سنة (ف277قج282-قج320-قج322قج348-327-قج).....
 -12جمال المجاطي ،بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ،مرجع سابق ،ص .203
 -13أنظر المادة  35-6من مشروع القانون الجنائي الحالي
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تتراوح ما بين  40و  600ساعة ،14بحيث يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل ألجل
المنفعة العامة داخل أجل ال يتجاوز  12شهرا من تاريخ صدور المقرر التنفيذي ،مع
إمكانية تمديد هذا األجل ،بناء على طلب من المحكوم عليه ،بقرار صادر عن قاضي تطبيق
العقوبات أو قاضي األحداث حسب الحاالت.15
ولعل أهم صالحيات 16ق.ت.ع بشأن تنفيذ العمل من أجل المنفعة العامة تتجلى في
كونه يقوم فور توصله بالحكم المتضمن لعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة من لدن النيابة
العامة باالستماع للمحكوم عليه حول هويته ووضعيته االجتماعية والمهنية والعائلية.
كما يمكنه 17أن يأمر بعرض المحكوم عليه على خبرة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن
حالته الصحية من أجل اختيار العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى األمر ذلك.
يبلغ قرار قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ العقوبة إلى المحكوم عليه والنيابة
العامة والمؤسسة السجنية التي يوجد بها رهن االعتقال إن كان معتقال-كما ترسل نسخة من
نفس المقرر للمؤسسة التي سيؤدي بها العمل من أجل المنفعة العامة ويعمل أيضا على
تهييئ برنامج دوري باألعمال المتوفرة والمؤسسات التي يمكن أن تكون محال ألداء عقوبة
العمل من أجل المنفعة العامة ،ويحيل نسخة من هذا البرنامج على النيابة العامة إلبداء
وجهة نظرها.
ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أيضا أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم عليهم الذين
يقضون عقوبات العمل من أجل المنفعة العامة وينجز تقريرا يحيل نسخة منه على النيابة
 -14فتحديد عدد ساعات ألجل المنفعة العامة المحكوم بها من لدن المحكمة ،يقتضي كل يوم من مدة العقوبة الحبسية
المنطوق بها يوازي ساعتين من العمل ،مع مراعاة الحد األقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليه في المادة -6
.35
 -15أنظر المادة  35-8من مشروع القانون الجنائي الحالي.
-16أنظر المواد  647-1إلى  647-7من مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي.
 -17إن ما يالحظ من خالل هذه المواد المنظمة لصالحيات ق.ت.ع بشأن تنفيذ العمل من أجل المنفعة العامة ،أن المشرع
لم يتحدث بصيغة الوجوب في أغلب النصوص وإنما يكتفي فقط بالقول يمكن مما يعني أنه يترك سلطة تقديرية واسعة
لقاضي تطبيق العقوبات في القيام بهذه اإلجراءات من عدمها ،األمر الذي يتنافى مع جودة النص المفترضة في
المشرع (أنظر المواد  647-7 ،647-6 ،647-5 ،647-2من مشروع ق.م.ج الحالي).
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العامة ،وفي حالة إخالل المحكوم عليه بااللتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي ألداء
عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع حد لهذه العقوبة وتطبق حينها في
حق المحكوم عليه العقوبة األصلية الحبسية األصلية بعد خصم ساعات العمل المؤداة .وعلى
الرغم من هذه الصالحيات المهمة المخولة لقاضي تطبيق العقوبات المتعلقة بتنفيذ العمل من
أجل المنفعة العامة ،فإن تنفيذ هذا العمل يقتضي عدة تدابير تطبيقية لم تشر المسودة إليها
نهائيا فكيف سينفد هذا العمل ومن سيراقب ،وما هي ضوابط وشكليات التتبع؟ وماهي
حاالت المحكوم عليهم الدين يمكنهم تنفيذ هذا العمل ووضعياتهم الصحية ومدى قدرتهم على
القيام بالعمل ومهاراتهم في هذا اإلطار ،وإجراءات التأمين عليهم إزاء حوادث الشغل؟
وإجراءات انتقالهم إلى مكان العمل ،وكيفية تدبير أحوالهم على مستوى األكل والتنقل...؟
إن الغموض يشوب هذا التدبير من أوله إلى آخره ،والغريب إلقاء واضعي المسودة
بهذه الكرة الملتهبة إلى قاضي تطبيق العقوبات ،وهذا ما يجرنا إلى التساؤل التالي ماذا
سيطبق هذا القاضي في غياب النصوص؟ هل سينتحل صفة المشرع ويخلق نصوصا
قانونية لكي يجيب عن أسئلة التطبيق؟

تشكل الغرامة اليومية إحدى أهم العقوبات البديلة الرامية إلى تجاوز إشكالية العقوبات
السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية ،وقد عرفها
بعض الفقه بأنها" :نظام يقوم على أساس إعطاء القاضي إمكانية الحكم أوال على المتهم
بفترة زمنية معينة ،ثم بعد ذلك يتم تقييم هذه المدة ماليا وتحويلها إلى غرامة".18
ونظرا ألهميتها في مكافحة ظاهرة الجنوح البسيط فقد اعتمدها المشرع في المواد
 35 -10إلى  35 -12من مشروع القانون الجنائي ،معتبرا الغرامة اليومية عقوبة يمكن
 -18عبد هللا درميش ،مختلف أشكال بدائل العقوبات السالبة للحرية ،مجلة المحاكم المغربية ،عدد  ،86يناير  ،2001ص
.22
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للمحكمة أن تحكم بها بدال من العقوبة الحبسية ،وهي مبلغ مالي تحدده ما بين  100و
 2000درهم عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها والتي ال تتجاوز منطوقها في
المقرر القضائي سنتين حبسا.19
ويلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل أقصاه آخر يوم من العقوبة
الحبسية المحكوم بها والواجبة التنفيذ فور صدور الحكم بها ،مع إمكانية تمديد هذا األجل
بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناءا على طلب من المحكوم عليه.20
إن أول ما يالحظ من خالل المواد المنظمة للغرامة اليومية هو أن مشروع القانون
الجنائي فتح المجال لألغنياء من أجل شراء مدد حبسهم ويغلق الباب أما الفقراء الذين
ليست لديهم القدرة لشراء األيام الحبسية ،إنه تمييز فيه خرق للقاعدة الدستورية التي تجعل
المواطنين سواسية أمام القانون ،والذي قد يصبح تشريعا يفرق بين فقراء المغرب وأغنيائه
ومن المفروض أن تتصدى له المحكمة الدستورية.
وتضيف المادة  35 -11عبارات ال معنى لها وهي "تراعي المحكمة في تحديد
الغرامة اليومية اإلمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة".
ونحن نتساءل من سيحدد اإلمكانيات المادية للمحكوم عليه وكيف ستحدد؟ وماهي
الوسائل الكفيلة بت حديدها؟ وهل المحاكم لها القدرة والتفرغ واإلمكانيات لتحديد اإلمكانيات
المادية للمتهمين الماثلين أمامها؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مراعاة المحكمة
لخطورة الجريمة المرتكبة هي عبارة فضفاضة تتعارض مع مبدأ الشرعية الذي يقتضي
الدقة والوضوح والتحديد على مستوى القاعدة القانونية خاصة في الميدان الجنائي ذلك أن
المادة المذكورة كان من األجدر أن تحدد الئحة الجرائم الخطيرة وتلك التي ال تكتسي
خطورة حتى تسهل المهمة على السادة القضاة من جهة وتضع حدا للتضارب واالختالف

-19أنظر المادة  35-10من مشروع القانون الجنائي الحالي
 -20أنظر المادة  35-12من مشروع القانون الجنائي الحالي
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فيما بينهم حول طبيعة الجريمة المرتكبة ،بحيث ما يعتبره البعض منهم جريمة خطيرة
يعتبره آخرون أنها ال تكتسي أية خطورة.

لقد نص المشرع على هذه العقوبات كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي ال تتجاوز
منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا في المواد  35-13إلى المواد  35-15من
المشروع ،والتي تهدف بالدرجة األولى إلى اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم
سلوكه واستجابته إلعادة اإلدماج.21
ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات 22التي تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض
تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية داخل أجل ال يتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور
المقرر التنفيذي مع إمكانية تمديد هذا األجل بناءا على طلب من المحكوم عليه ،بقرار
صادر عن قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي األحداث حسب الحاالت.23
إن مدة  5سنوات التي نصت عليها المادة  35 -14والتي يلتزم المحكوم عليه من
خاللها بتنفيذ ا لعقوبات التي تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية
أو تأهيلية هي مدة طويلة في نظرنا ،بل األكثر من ذلك أن هذا األجل يمكن تمديده إلى أجل
آخر غير مسمى بناءا فقط على طلب المحكوم عليه المرفوع إلى قاضي تطبيق العقوبات.

 -21أنظر المادة  35-13من مشروع القانون الجنائي الحالي
-22لقد أحسن المشرع صنعا عندما عدد العقوبات التي تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو
تأهيلية التي يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها وهي:
مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محدد أو تتبعه دراسة ،أو تأهيال مهنيا محدداإقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته ،أو بعدم مغادرته في أوقات معينةفرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه ،من قبل قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي األحداث ،إذا تعلق األمر بحدث،بالتقدم في مواعيد محددة ،وحسب الحاالت ،إما إ لى المؤسسة السجنية أو مقر الشرطة أو الدرك الملكي ،أو مكتب
الموظف المكلف بالمساعدة االجتماعية بالمحكمة.
خضوع المحكوم عليه لعالج نفسي أو عالج ضد اإلدمانتعويض أو إصالح المحكوم عليه لألضرار الناتجة عن الجريمة -23انظر المادة  35-14من مشروع القانون الجنائي الحالي .
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ال يمكن االختالف حول أهمية العقوبات البديلة ضمن منظومتنا القانونية كحل ناجح
لمكافحة ظاهرة الجنوح البسيط ،وآلية حديثة للزجر والعقاب ،بيد أن المشرع يجب عليه أن
يتحرى نوع من الدقة والتحديد بخصوص هذه المقتضيات بما يسمح لقاضي تطبيق
العقوبات القيام بتفريد العقاب على الوجه المطلوب.

في ظل التوجه الجديد لمشروع قانون المسطرة الجنائية من أجل توسيع صالحيات
قاضي تطبيق العقوبات ،أصبح هذا األخير يمارس مهمة البت في طلبات رد االعتبار
القضائي

ثم السهر على مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة

من بين أهم الصالحيات التي أصبح يمارسها قاضي تطبيق العقوبات تلك المتعلقة
باإلشراف القضائي على التخفيض التلقائي للعقوبة ،ذلك أنه في ظل سياسة إعادة اإلدماج
أصبح بإمكان السجناء الذين أبانوا عن حسن السلوك خالل تنفيذ العقوبة االستفادة من
تخفيض تلقائي للعقوبة من طرف لجنة معينة بذلك ،24شريطة أن يكون الحكم حائزا على
قوة الشيء المقضي به ،وأن يكون المحكوم عليه قد قضى ربع العقوبة السالبة للحرية على
األقل.

-24تتكون لجنة تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة من :مدير السجن -رئيس المعقل والمشرف االجتماعي -ورئيس مكتب
الضبط القضائي -وطبيب المؤسسة السجنية.
– تنص المادة  632-1من مشروع القانون الجنائي الحالي على أنه  :يستفيد السجناء الذين آبانوا عن حسن سلوك خالل
تنفيذهم للعقوبة من تخفيف تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره:
 أربعة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل شهر واحد عن كل سنة أ جزء من السنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنةال يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية
المتعلقة بالسجون خالل الفترة التي يحتسب على أساسها التخفيض."..
17
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كما يستفيد المحكوم عليه الذي تأخر صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في
حقه من التخفيض التلقائي للعقوبة ،ابتداء من التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط المتعلق
بقضاء ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه.
ويمكن أيضا استفادة السجناء الذين شاركوا في برامج اإلدماج و أبانوا عن مجهودات
متميزة في متابعة دراستهم أو في التكوين المهني أو الخضوع للعالج من تخفيض إضافي

25

في حدود خمس مرات ،وذلك بحساب مدة  4أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم
بها التي ال تتجاوز سنة أو شهر واحد عن كل سنة بالنسبة للعقوبات التي تفوق السنة،
ويمكن سحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبان عن سلوك سيء بناء
على ملتمس كتابي يقدمه مدير السجن أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.26
وتتجلى صالحيات قاضي تطبيق العقوبات بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة في كون
أنه بعد إحالة مدير السجن نسخة من قرار التخفيض التلقائي داخل أجل ثالثة أيام على
قاضي تطبيق العقوبات وعلى وكيل الملك ،يمكن لألول ق.ت.ع –أسوة بالثاني -وكيل
الملك -أن يطلب إيقاف التنفيذ المقرر من لدن مدير السجن من خالل ثالثة أيام من إشعاره
ويعرض بعد ذلك األمر على لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي المنصوص عليها في
المادة  632-4للبث فيه.

 -25تنص المادة  632-5من مشروع قانون المسطرة الجنائية على ما يلي ":يمكن للجنة المشار إليها في المادة السابقة
بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون إعادة اإلدماج ،منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين
لالس تفادة من التخفيض التلقائي الذين شاركوا في برامج اإلدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم أو في
التكوين المهني أو الخضوع للعالج وذلك بحساب مدة أربعة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي ال
تتجاوز سنة .أو شهر واحد عن كل سنة أو جزء من السنة بالنسبة للعقوبات التي تفوق السنة.
ال يمكن أن يستفيد السجين من التخفيض التلقائي اإلضافية أكثر من  5مرات طيلة مدة العقوبة التي يقضيها بالمؤسسة
السجنية.
ال تقبل مقررات اللجنة أي طعن".
 -26تنص المادة  632-6من مشروع قانون المسطرة الجنائية على ما يلي " :يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض
تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا بناءا على ملتمس كتابي يقدمه مدير السجن أو وكيل المالك أو
الوكيل العام للملك أو قاضي تطبيق العقوبات".
18
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كما أنه في الحالة التي ال يستفيد فيها السجين من التخفيض التلقائي للعقوبة ،يمكنه
رفع تظلمه إلى لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة ،بحيث تحال هذه التظلمات
فورا على قاضي تطبيق العقوبات الذي يترأس اللجنة التي تختص بالبت في التظلمات
المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة التخفيض بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة،
باإلضافة إلى ممثل النيابة العامة والمدير الجهوي إلدارة السجون أو من يمثله ،وتضم في
عضويتها حتى قاضي األحداث إذا تعلق األمر بحدث.27
وعلى العموم ت بقى هذه الصالحيات المتعلقة بالتخفيض التلقائي للعقوبة مهمة وأساسية
في تدعيم المركز القانوني لقاضي تطبيق العقوبات كخيار تبناه المشروع الحالي من أجل
حماية حقوق وحريات المحكوم عليهم والمساهمة في إعادة إدماجهم من جديد في حظيرة
المجتمع.

إن رد االعتبار هي تلك الوسيلة التي يراد بها محو ،بالنسبة للمستقبل ،اآلثار الناتجة
عن العقوبة وحاالت فقدان األهلية المترتبة عنها ،بحيث عرفه بعض الفقه 28على أنه "إزالة
حكم إدارة بالنسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره ،ويصبح المحكوم عليه
ابتداءا من تاريخ رد االعتبار في مركز من لم تسبق إدانته.

-27تنص المادة  632-4من مشروع قانون المسطرة الجنائية على ما يلي ":تحدث بمقر المحكمة االبتدائية التي توجد
بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية ،لجنة تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة التخفيض بشأن
التخفيض التلقائي للعقوبة.
تتكون هذه اللجنة عالوة على قاضي تطبيق العقوبات كرئيس من ممثل النيابة العامة والمدير الجهوي إلدارة السجون أو
من يمثله.
تجتمع اللجنة بالمحكمة االبتدائية ويمكن ان تجتمع بمقر السجن إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات ذلك بناء على طلب ممثل
النيابة العامة.
 يمكن للجنة أن تستمع إلى السجين المتظلم الذي يمكنه كذلك االستعانة بمحامي. يمكن للجنة كذلك أن تطلب تقريرا من المندوب الجهوي إلدارة السجون حول سلوك المعني باألمر".28عبد الحميد الشواربي،األحكام العامة لقانون العقوبات،مطبعة عصام جابر،بدون سنة،ص .162
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ورد االعتبار يمكن أن يكون بقوة القانون 29أو بقرار قضائي ،30فاألول يسهر على
تنفيذه تلقائيا وتحت مراقبة النيابة العامة ،رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي يقع بدائرة
نفوذها مكان والدة المحكوم عليه ،أما الثاني-رد االعتبار القضائي-فيرد بقرار لقاضي
تطبيق العقوبات وفق التعديالت الجديدة 31وما يهمنا هنا هو هذا األخير ،بحيث نالحظ أن
إسناد رد االعتبار القضائي لقاضي تطبيق العقوبات من بين أهم الصالحيات التي جاء بها
مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد بعدما كان قرار رد االعتبار القضائي منوط بالغرفة
الجنحية بمحكمة االستئناف

32

ذلك أن مشروع قانون المسطرة الجنائية جاءت مراعية

إلمكانية إعادة اإلدماج بحيث نجد بعض السجناء الذي خرجوا من السجن وحازوا على
شهادات أو تعلموا بعض الحرف ،وندموا على ما قاموا به ولديهم اإلرادة لالندماج
وا النصهار داخل المجتمع بشكل إيجابي ،وتعترضهم صعوبات في الحصول على سجل
عدلي نظيف ، 33فال يقبل أي شخص تشغيلهم ال الدولة وال خارج الدولة لذلك فإن مسودة
المشرع حاولت ما أمكن أن تنقص إلى النصف مدد رد االعتبار القضائي ،وتقلص أيضا
بعض الشيء من مدد رد االعتبار القانوني.
كما أن مشرع المشروع الجديد أعفى السجناء الذين ساهموا بجدية داخل السجون في
برامج التأهيل واإلدماج وحصلوا على شهادة من السلطة الحكومية المكلفة بالسجون تشهد
بحسن سلوكهم خالل فترة قضاء العقوبة وبمشاركتهم في برامج إعادة اإلدماج بشكل تلقائي
من المدة الخاصة برد االعتبار القضائي.
فيتم بعد ذلك اإلدالء بهذه الشهادة المحصل عليها من لدن السلطات السجنية لقاضي
تطبيق العقوبات مع الملف الذي يهم المحكوم عليه للبت فيه من أجل الحصول على رد
 -29لقد نظم المشرع رد االعتبار القانوني في المواد  688و  689من قانون المسطرة الجنائية
 -30لقد نص المشرع على رد االعتبار القضائي في المواد من  690إلى  703من قانون المسطرة الجنائية.
 -31تنص المادة  687من مشروع قانون المسطرة الجنائية في فقرتها األخيرة على انه":يرد االعتبار قضائيا بقرار
يصدره قاضي تطبيق العقوبات "
-32تنص المادة  687من ق.م.ح على أنه ....":يرد االعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة
االستئناف"
 -33لقد تناول المشرع أحكام السجل العدلي في المواد  654إلى  686من ق.م.ج.
20
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االعتبار ،ويمكن للمحكوم عليهم أن يشتغلوا أياما أو شهورا قليلة بعد اإلفراج عنهم،
وبالتالي أصبحت مسألة البت في رد االعتبار القضائي بموجب مشروع قانون المسطرة
الجنائية تدخل ضمن االختصاص الحصري لقاضي تطبيق العقوبات كمؤسسة أريد بموجبها
أن تكون من بين مختلف المؤسسات التي تساهم في اإلدماج والتأهيل.
وعموما فإن الصالحيات الجديدة التي جاء بها مشروعي قانون المسطرة الجنائية
والقانون الجنائي ال يمكن أن يشكال إال خطوة مهمة نحو تدعيم المركز القانوني لقاضي
تطبيق العقوبات بما يسمح له بإضفاء الطابع اإلنساني أو ما يسمى" بأنسنة العقوبة"
وتفريدها

34

لتجعل منه الجهاز األهم في مرحلة التنفيذ ،وإن كان المشروع الجديد لم يعط

جميع صالحيات قاضي تطبيق العقوبة الفرنسي لنظيره المغربي ،ولعل ذلك مرده إلى
التدرج في إعطاء هذه الصالحيات وفق ما سار عليه المشرع الفرنسي إلى أن تكتمل
التجربة وتهيأ لها الظروف المادية والبشرية يقول بعض الفقه 35،وهو ما يجعلنا نأمل بأن
تكون المحطات القادمة من التعديالت فرصة سانحة للمشرع لكي يخطو بجرأة في هذا
المجال ويسارع إلى تدارك النقص بتكليف هذا القاضي بمهام أخرى تتصل مباشرة بأسلوب
التنفيذ سواء بالوسط المفتوح أو داخل المؤسسة العقابية  ،كأن يعهد إليه بالرقابة على النشاط
اإلداري للتحقق من مطابقته للقانون ،وأن يعهد إليه اإلختصاص بالفصل في إشكاالت التنفيذ
بصفة عامة ،وتفعيل دوره بخصوص مسطرة اإلفراج الشرطي والعفو....حتى يكون للتدخل
القضائي في التنفيذ معناه الحقيقي.

34

Emmanuel Dreyer , droit pénal général ;3ème Edition ;2014, p : 89.
 35محمد النجاري ،قاضي تطبيق العقوبة واإلكراه البدني ،مجلة ندوات محاكم فاس،العدد الثاني،يناير،2005ص270:
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تأثير جائحة كورونا على المعامالت العقارية

مقـــدمة
يعاني العـــالم اليوم من أزمة صحية تمثلت في انتشــــار وباء كورونا المستجد أو كماا
يعبر عنه بكوفيد  19وهو الوباء الذي لم تسلم منه أعظم دول العالم ،ويعتبر المغرب مان باين
دول العالم التي عرفت انتشار هذا الوباء الخطير ،الذي لم يرخاي بظالل تايريرع علال الجانا
الصحي والنفسي للمواطنين فحس  ،با امتاد تايريرع ليشام المجاال اديتصاادي وانكثار مان
ذلااا المجااال النااانوني بصاافة عامااة ،و أمـــااـام هااذا الوم ا لجااـية الحكومااـة المغربيااة لاال
اتخـــاذ مجمـوعة من التداباـير ادتترازياة وادباتبايية لموا خاة خطاور هاذع الجائحاة ،ومان
أهم هذع التدابير علن تالة الطوارئ 36وفرض الحجر الصحي بالمغرب.
والوامح اليوم أن ظخور كوفيد 19بالصين أواخر د نبار  2019وانتشاارع بسارعة كبيار
في ميا دول العاالم ،ومان مامنخا المغارب ياد ثاك تايريرا واماحا وملموباا علال مختلا
المجااادة اديتصااادية واد تماعيااة والنانونيااة ممااا أباناات معااه مجموعااة ماان النااوانين عاان
عجزها في مواكبة الوم الراهن ،ونظرا لخطور هذا الفيروس فناد تام تصانيفه مان طار
منظمة الصحة العالمية بينه ائحة 37كونية أو عالمية.
والمعاملة العنارية أو المجال العناري بصفة عامة لم يبنل في منيى عن هاذا التايرير خاصاة
بعا التصاارفاة والمعاااملة الحسابااة كااالبيو وانكريااة العناريااة وكااذلا مجااال النااروض
العنارية نظرا لكونخا الوبيلة التي يلجي لخا العديد من المواطنين للحصول علل رأبمال معاين
يمكنخم من ايتناء أو بنااء باكن دئاك ،كماا أن هاذا التايرير ماا بايهم الوباائ والمسااطر التاي

 36تم إعالن حالة الطوارئ بالمرسوم رقم  2.20.293في  29رجب  1441الموافق ل  24مارس  ،2020المتعلق بإعالن حالة
الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا –كوفيد  ، -19الجريدة الرسمية عدد ،6867
ص.1783
 37يجد مفهوم الجائحة أصله في الشرع اإلسالمي ومعناه اللغوي الهالك واإلتالف لمال او نفس وال يختلف مفهومها في اللغة
عن المعنى االصطالحي الفقهي فقد عرفها ابن عرفة بأنها" ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه.
وقد قال المتحف ابن عاصم رحمه هللا:
وكل ما ال يستطاع الدفع له ..............جائحة مثل الرياح المرسله.
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وماعخا المشار المغربااي لحماياة الملكياة العناريااة وتحنياك انمان العناااري ،ونخا
مسطر التحفيظ العناري بواء العادية أو الخاصة،

بالااذكر

ومسطر التنييد علل الربوم العنارية.
ود يجادل أتد أن العاالم ومناذ النادم ياد عار أناوا مختلفاة مان انوبااة والمجاعااة التاي
ثااكلت تخدياادا خطياارا للبشاارية معاااء ،مث ا الطاااعون والكااوليرا وأنفلااونزا الخنااازير باانة
 2009و بود بنة  2014انتخاء بفيروس كورونا المستجد كوفيد  38،19والذي بادورع أراار
العديد من المشااك اديتصاادية واد تماعياة والنانونياة ناهياا عان المشااك الصاحية ،والتاي
ابتلزمت  -المشاك  -البحث والتفكير لخا عن تلول.
وبالتالي فخذا المومو اليوم يطرح أكثار مان أي ويات مضال مارور الوياو عان تنيناة
متغيرين فرمتخم ظرو الحال ،فمن خة نجد أن المعاملة العنارية أو المنظوماة العنارياة
عموما عرفت تيريرا بسب هذا الوباء ،ومن خة أخرى نجد الجخاة المعنية تراهن وتساعل
بك ما لخا من آلياة ووبائ يانونية ومادياة وبشارية لال العما علال التخفيا مان تاد هاذا
التايرير ومحاولااة عااد التااوازن العنادي فااي مجاال المعاااملة العنارياة ،وذلااا لتحنياك انماان
العناري وانمن التعايدي و ممان ابتنرار المعاملة في ظ هذع الجائحاة ،وهاو ماا يبارر
انهمية النظرية والعملية للمومو مح النناش.
ن معالجة ومنايشة أي مومو ذو راهنية ووايعية بشك علمي أكاديمي يتطلا مان الباتاث
الويو علل مي اإلثكادة التي يثيرها الموماو وتناديم الادلي الواماح عان كا مويا
تتاال يااادي الباتااث وظيفتااه أد وهااي وناااء المومااو محا الدرابااة والمساااهمة فااي خدمااة
البحاث العلماي بوطنناا الحبيا  ،وموماو تايرير كوفياد  19علاال المعااملة العنارياة يطاارح
بدورع ثكالية وهرية أبابية مفادها :بيي معنل يمكن الناول أن المعااملة العنارياة تايررة
بكوفيد  19انمر الذي دف لل تفعي وخلك مجموعة من الوبائ وادلياة للتخفيا مان تاد
هذا الـتيرير؟
وهذع ادثكالية تتفر عنخا العديد من ادبالة الفرعية من يبي :
ما مظاهر وتجلياة تيرير كوفيد  19علل بع

التصرفاة العنارية ؟

مااا مظاااهر وتجلياااة تاايرير كوفيااد  19علاال مسااطرتي التحفاايظ والتنييااد علاال الربااوم
العنارية؟
 38المصطفى الغشام الشعيبي ،التكييف القانوني لحالة الطوارئ الصحية بين القوة القاهرة والظروف الطارئة ،مقال منشور
بمجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية ،عدد خاص ،يونيو  ،2020ص.89
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ما أهم الوبائ المتخذ إلبعا
التصرفاة العنارية ؟

الوم الراهن والتخفي

ومااا أهاام اتلياااة المتخااذ للتخفي ا
والتنييد علل الربوم العنارية؟
ولمحاولة مناربة هذا المومو
التالي:

من تد تيرير كوفياد  19علال

ماان تااد تاايرير كوفيااد  19علاال مسااطرتي التحفاايظ

واإلتاطة باإلثكالية المطروتة ارتيينا ايتاراح التنسايم

أوال :مظاهر تأثير كوفيد  19على المعامالت العقارية.
ثانيا :آليات التخفيف من حدة تأثير كوفيد  19على المعامالت العقارية.

أوال :مظاهر تأثير كوفيد  19على المعامالت العقارية
ن انهميااة التااي أمااحت تحتلخااا الثاارو العناريااة د تخفاال عاان أتااد ،لااذلا يسااار مختل ا
المتدخلين لل مب انلياة الكفيلة للتحكم في العنار بصفة عامة ،وعياا مان الكا باين العناار
يعتبر تاليا يط الرتل في أي عملية ابتثمارية 39،ومحرك أبابي للادف بعجلاة التنمياة ،و
باال ثااا فااين كوفيااد  19ثااك تاايريرا وامااحا علاال ميا التصاارفاة العناريااة خاصااة البيااو
وانكرياة العنارياة ،وكااذا الناروض العنارياة اأأ كمااا أرار وبشاك كبياار علال مختلا مساااطر
التحفيظ والتنييدابأ.
أ :مظاهر تأثير كوفيد  19على بعض التصرفات العقارية.
الويو بداية عن مظاهر تيرير هذع الجائحة عن مجال انكرياة والبياو العنارياة اأأ،
و
تم التطرق لمظاهر تيرير كوفيد 19عن مجال النروض العنارية؟ابأ
 :1تأثير كوفيد  19على األكرية والبيوع العقارية
د تخفاال أهميااة العنااود منااذ الناادم بااواء انصاابت علاال عنااار أو مننااول ومخمااا كاناات طبيعااة
التصر الذي يكون محل لخا باواء مان تياث التصار فاي ملكيتخاا أو فنا فاي منفعتاه40،

 39عبدالعالي دقوقي ،نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق دراسة في االجتهاد القضائي اإلداري ،مطبعة
النجاح الجديدة الدار البيضاء ،سنة  ،2020ص .9
 40محمد محروك ،العقود المسماة البيوع ات واألكرية العقارية الواردة على العقار وفق أخر التعديالت ،الطبعة الثانية ،مطبعة
النجاح الجديدة الدار البيضاء سنة  ،2019ص .7
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ويعتبر عندي البيا والكاراء مان أهام العناود التاي تنصا بكثار علال الملكياة العنارياة ،وما
ظخور ائحة كوفيد  19فين هذين العندين عرفا تيررا وامحا وملموبا.
بالنسبة لتيرير كوفيد  19علل البيو  41العنارياة :ن تفشاي هاذا الوبااء الخطيار ثاك تايريرا
وامحا علل البيو العنارية بصفة عامة ،ويتجلل هاذا التايرير فاي الترا ا ن لام يناال تويا
عمليااة باارام عنااود البيا العناريااة ،وهااذا أماار يجاد مبااررع فااي كااون باارام مثا هاتااه العنااود
راءاة معينة من الصع النيام بخا في ظ الحجر الصحي.
يتطل
وبالمثال علل ذلا فالمشر المغربي يشاترط فاي عمليااة بيا العنااراة ويار المحفظاة تيكاد
العاادول ماان كااون العنااار مومااو الشااخاد المطلوبااة لاايا ملكااا ماان انماالك الجماعيااة أو
المحبسة أو الملا الغابوي أو أمالك الدولاة ،..بواباطة ثاخاد دارياة صاادر عان السالطاة
المحلية 42.وهي راءاة معند وطويلة من الصع النيام بخا في ظ هاذا الوما الصاحي
المتيزم ،وما يي عن العنار وير المحفظ ينال عن العنار المحفظ والعنار في طور التحفيظ.
وبالتالي هاذع كلخاا اراءاة يصاع ن لام ننا يساتحي النياام بخاا فاي ظا عالن تالاة
الطوارئ وفرض الحجر الصاحي ،وهاو ماا أدى لال تجمياد وتعلياك عمليااة البياو العنارياة
لل ما بعد رف الحجر الصحي .اللخم د ذا تم ادتتكام لل التعايد اإللكتروني كماا هاو مانظم
في النانون .4305.53
تتل علل فرض أنه تم التعايد فاي ظا هاذع انزماة فمان المساتحي أن تنتنا الملكياة فاي هاذع
انتيان ،نن ملكية العنار كما هو معلوم د تنتن بمجرد ترامي الطارفين كمبادأ عاام ،44با
دبد من النيام باإل راءاة السابنة الذكر ،ومن خة فند يطرح ثكال أيضا فاي تالاة ماا ذا
أبرم ثخ معين عند بي في هذع انتيان وكان مصاب بمارض كوفياد  19فاالرا ح أن هاذا
الماارض يااادخ فااي زمااار انمااراض المو باااة إلبطااال العناااد طبنااا للفصااا  54ماان ياااانون
ادلتزاماة والعنود كما بنرى في الجزء الثاني من هذا المومو .
تيرير كوفيد  19علل انكرية العنارية :45نظرا لتفشي المارض بشاك كبيار لجاية السالطاة
المعنية لل فرض الحجر الصحي علل المواطنين وهو ما أدى لل توي العديد مان اننشاطة
 41عرف المشرع المغربي عقد البيع في الفصل  478من قانون االلتزامات والعقود بأنه" عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين
لألخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا األخير بدفعه له".
 42محمد محروك ،مرجع سابق ،ص .104
 43القانون  53.05المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.129صادر في
 19من ذي القعدة 1428الموافق ل 30نونبر .2007
 44الفصل  489من قانون االلتزامات والعقود
45عرف المشرع المغربي عقد الكراء في الفصل  627من قانون اللتزامات والعقود بأنه" عقد بمقتضاه يمنح أحد الطرفين لألخر
منفعة منقول أو عقار خالل مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف األخر بدفعها له".
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التجارية والمخنية وهو ما أرر بشاك كبيار علال تنفياذ ادلتزامااة لتعايدياة عاماة وادلتزامااة
المترتبة عن عند الكراء علل و ه الخصوص 46.بواء كان هذا الكراء مدني أو مخني 47أو
تجاري.48
ولع هذا ماثارا واماحا ومظخارا باارز للبرهناة علال كيفياة تايرير كوفياد  19علال انكرياة
العنارية وبصر النظر عن نوعخا ،وهو الوم الذي تطرح معاه العدياد مان انباالة والتاي
اإل ابة عنخا من طر الفنخاء والباتثين والمماربين.
و
 :2تأثير كوفيد  19على مجال القروض العقارية
فااي ظا عجااز التمويا الااذاتي عاان تااوفير السااكن للمسااتخلا ،وصااعوبة اددخااار بسااب تاادني
مستوى ان ور ومحدوديتخا ،فين المستخلا والبا ما يلجي لل النرض العناري الاذي يسامح لاه
بالحصول علل رأس مال معين يمكنه من ايتنااء مساكن ،منابا التزاماه بارد المبلاا لال البناا
الذي تعام معاه دفعاة واتاد أو علال ثاك أيسااط ثاخرية أو بانوية ،وباذلا أصابح النارض
العناااري بالنساابة للمسااتخلا وباايلة ماارورية ومخمااة فااي تموياا بناااء أو ايتناااء مسااكن لااه
ولعائلتاه 49،والناروض العنارياة كاناات ودزالات تطارح العدياد ماان المشااك نظارا للمخاااطر
المحيطااة بخااا ،كانعاادام المساااوا بااين المناارض االمابسااة البنكيااةأ والمنتاارض االمسااتخلاأ
وتفاوة مراكزهم اديتصادية.
د أن المرتلة الحر ة التي يعيشخا المغرب علل ورار بايي دول العالم أفرز مشاك أخارى
كاناات ماان وتااي هااذا الوم ا وياار المطمااان ،فيمااام عاالن تالااة الطااوارئ وفاارض الحجاار
الصااحي كمااا باابك النااول ،توي ا العديااد ماان انثااخاص عاان عملخاام ،وهااو مااا توي ا معااه
ماادخولخم الشااخري ،وكثياار ماان هااادء انثااخاص تااربطخم عنااود يااروض عناريااة ما بعا
المابساة البنكية وبالتالي م تويفخم عن الشاغ فناد أصابحوا عاا زين عان أداء ماا باذممخم
من أيساط لفائد المابساة البنكية ،وهاذا ماثار واماح يبارر ويفسار كيفياة تايرير كوفياد 19
علاال مجااال النااروض العناريااة ،وهااو مااا دف ا فااي نفااا الوياات الجخاااة المعنيااة لاال اتخاااذ
 46مراد المدني ،الطبيعة القانونية لجائحة كورونا كوفيد 19وأثره على العالقات الكرائية ،مداخلة في ندوة وطنية عن بعد في
موضوع آثار كوفيد  19على االلتزامات التعاقدية ،يوم األحد  14يونيو  ،2020على الصفحة الرسمية لمركز إدريس الفاخوري
للدراسات واألبحاث في العلوم القانونية على الفيسبوك.
47نظم المشرع المغربي الكراء السكني أو المهني بموجب القانون  67.12الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق 1.13.111
الصادر بتاريخ  15من محرم  1435الموافق ل 19نونبر  ،2013المنشور بالجريدة الرسمية عدد  6208الصادرة بتاريخ  24محرم
 1435الموافق ل  28نونبر .2013
48الكراء التجاري أوالصناعي أوالحرفي منظم بمقتضى القانون  49.16الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  16.99الصادر
في  13شوال  1437الموافق ل  18يونيو  2016المنشور بالجريدة عدد  6490الصادر بتاريخ  7دي القعدة  1437الموافق ل
11غشت  ،2016ص .5857
 49حسناء جبران ،حماية مستهلك القروض العقارية في ضوء قانون  31.08المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ،رسالة
لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سطات ،جامعة الحسن األول ،السنة الجامعية
 ، 2012-2011ص .1
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مجموعااة ماان التاادابير للتخفيا ماان تااد هااذا التاايرير ماان خااة ،وتمايااة المسااتخلا الضااعي
والذي ازداد معفه في ظ هذع الجائحة من خة أخرى.
ب :مظاهر تأثير كوفيد  19على مسطرتي التحفيظ والتقييد على الرسوم العقارية
يااد كااان لظخااور كوفيااد  19تاايرير وامااح وباالبي علاال مساااطر التحفاايظ العناااري ومسااطر
التنييااد علاال الربااوم العناريااة ،لااذلا و ا الويااو علاال مظاااهر تاايرير هااذع الجائحااة علاال
مسااطر التحفاايظ العناااريا1أ ،وكااذا الويااو عاان مظاااهر تاايرير هااذع الجائحااة عاان مسااطر
التنييد علل الربوم العناريةا2أ.
 :1مظاهر تأثير كوفيد  19على مسطرة التحفيظ العقاري
ن النطا العناري يشخد في الويت الراهن تالة من التعثر من راء تداعياة كوفيد  ،19هذا
انخياار الااذي أفاارز العديااد ماان اإلثااكادة فااي مختل ا المجااادة اديتصااادية واد تماعيااة
والنانونيااة ،ومسااطر التحفاايظ العناااري ماان النطاعاااة التااي تاايررة بشااك مباثاار ماان هااذع
الجائحة وما تطلبته من راءاة لموا ختخا كيعلن تالة الطوارئ وفارض الحجار الصاحي
وويرهااا ماان ااراءاة ،ورواام كا المجخااوداة المبذولااة ماان طاار الجخاااة المعنيااة وعلاال
رأبااخا الوكالااة الوطنيااة للمحافظااة العناريااة والمسااح العناااري والخرائطااي ،وعمومااا يمكاان
تلخي أهم الماثراة الدالة علل تيرير كوفيد  19علل مسطر التحفيظ العناري فيما يلي:
تعليك تنديم مطال التحفيظ في فتر الحجر الصحي :كما هو معلوم فمطلا التحفايظ هاو ذلاا
التصريح أو الطل الذي يتنادم باه المعناي باانمر والاذي يسامل طالا التحفايظ بخاد تحفايظ
عنارع50.
وفي ظ هذع الجائحة فين تاك تناديم مطالا التحفايظ تام توييفاه وتجميادع نظارا إلعالن تالاة
الطااوارئ الصااحية وفاارض الحجاار الصااحي ،وكااذلا خوفااا ماان تفشااي العاادو بااين عمااوم
المواطنين الوافدين علال داراة المحافظااة العنارياة ،وماا زاد مان تاد هاذا الاـتيرير هاو أن
نخاية هذع انزمة د يرتب بتوييات محادد وهاو ماا مان ثاينه التنليا ن لام يناال عادم تناديم أي
مطال ا للتحفاايظ خاالل هااذع الفتاار  51،اللخاام د ذا تاام تنااديمخا بشااك لكترونااي كمااا باانرى
دتنا.

 50عبدالعالي دقوقي  ،مرجع سابق  ،ص .32
51محمد الزوجال ،تأثير كوفيد  19على مسطرة التحفيظ ،مداخلة في ندوة عن بعد تحت عنوان " تأثير كوفيد  19على
المنظومة العقارية" يوم السبت  13يونيو  2020على الساعة  17:30مساء ،عبر الصفحة الرسمية لماستر العقار والمعامالت
االئتمانية على موقع الفايسبوك.
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ابتبعاد لغاء مطالا التحفايظ :ن انبااس الناانوني إللغااء مطالا التحفايظ هاو الفصا 23
و 50من ظخير التحفيظ العناري الذي عدل وتمم بالنانون ريم .14.07
والملتظ اليوم بعد انتشار هذا الوباء أنه من الصع ب من المستحي عمال مابسة اإللغااء
بسااب عاادم كفايااة اإل ااراءاة ننااه يصااع علاال طالا التحفاايظ متابعااة اإل ااراءاة فااي ظا
فاارض الحجاار الصااحي كمااا يصااع علاال الجخاااة المكلفااة النيااام بخااذع اإل ااراءاة نن تفااظ
الصحة مندم علل مي الضرورياة كما ذه لل ذلا فنخاء المالكية52.
تيرير كوفيد  19علل مابسة التعرض :يمانا من المشار المغرباي بيهمياة تاك الملكياة وماا
يلعبااه ماان دور فااي تحنيااك التنميااة وادبااتثمار ،فنااد ماانح لكا ثااخ تمااا مسااطر التحفاايظ
بحنويااه أن يتاادخ فيخااا عاان طريااك التعاارض ،ذا ظاان أن ااراء المسااطر المااذكور تضاار
بحنويه ،وذلا لدت يرينة ملكية طال التحفيظ53.
وبواء تعلك انمر بالتعرض علل المسطر العادية للتحفيظ أو المسااطر الخاصاة فاين ظخاور
كوفيد  19ثك تيريرا وامحا وملموبا علل هذع المابسة ،نن هاذا التعارض يخضا ن اال
معينة وبالتالي يصع علل من له الحك في التعرض مماربة هذا الحاك داخا ان ا المحادد
يانونااا هااذا انخياار الااذي تاام ويفااه وعاادم اتتساااب بااريانه د مااا بعااد رف ا تالااة الطااوارئ ،
فات ال النانونية في نظام التحفيظ العناري هي أ ال ديينة ومن مامنخا أ اال التعارض ،كماا
راءاة معينة والتي مان الصاع النياام
أن مماربة التعرض ممن له الصفة في ذلا تتطل
بخا تفاظا علل بلمة المواطنين ونظرا لتعليك ميا عما اإلداراة ومان مامنخا المحافظاة
العنارية ،اللخم د ذا تم مماربة هذا التعرض بشاك لكتروناي كماا بانرى فاي الجازء الثااني
من هذا المومو .
تيرير كوفيد  19علل عملياة النشر واإلثخار :كما هو معلوم فبعاد تناديم مطلا التحفايظ لادى
المحافظة العنارية وأداء الربوم العنارية المستحنة ،يتم تسجيله و عطائه ريما خااص ،ليناوم
بعد ذلا المحافظ داخ أ عشار أياام  54مان تااريإ يداعاه بتحريار ملخا لاه لياتم نشارع
بالجريد الربمية 55،لكن هذا النشر د يمكان النياام باه الياوم فاي ظا هاذع الجائحاة وهاو ماا
يعتبر تيريرا وامحا علل راءاة النشر والشخر كي رائين مرورين في مساطر التحفايظ
العناري نظرا لما يلعبانه من دور في علم العموم بعملية التحفيظ.
 52منشور وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية إلى السادة مندوبو الشؤون اإلسالمية ،عدد ،06بتاريخ  16مارس.2020
53محمد خيري ،العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي ،مطبعة المعارف الجديدة – الرباط -طبعة ،2018
ص232
 54الفصل  17من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون رقم .14.07
 55محمد نعناني ،إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري دراسة عملية وفق مستجدات القانون  14.07والقانون 39.08
المتعلق بمدونة الحقوق العينية ،مطبعة األحمدية ،طبعة  ،2017ص63- 62
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تيرير كوفيد  19علل راءاة التحديد :بعد النيام بالنشر الماذكور يناوم المحاافظ داخا أ ا
ثخرين من تااريإ النشار بتحريار عالن يتضامن تااريإ وويات اراء عملياة التحدياد ،ليناوم
بتو يه نسخة منه ومن ملخ مطل التحفيظ 56مناب ثعار بالتوص لال رئايا المحكماة
ادبتدائية وممث السلطة المحلية ورئيا المجلا الجماعي الذي ين العناار موماو مساطر
التحفاايظ باادائر نفااوذهم وذلااا يب ا التاااريإ المحاادد بعشاارين يومااا 57.وهااي كلخااا ااراءاة
يصاع النياام بخاا فاي ظا انتشاار كوفيااد  ،19و ذا كانات ائحاة كوروناا ياد عطلات وأويفاات
عمليااة النشار واإلثاخار وويرهااا فمان بااب أولال أن تويا وتعلاك عملياة الحضاور للتحديااد
وخصوصااا ذا تاام ابتحضااار اد ااواء التااي تااتم فيخااا عملياااة التحديااد ،تيااث تااتم فااي أ ااواء
تعار تجمخارا وتضاورا كبياارا ل ثاخاص وخصوصاا بالمجاال النااروي ،ومان تام وتفاظااا
ميا اراءاة
علل صحة المواطنين التي تبنل فوق ك اعتباار وبالتاالي تام تعلياك وتوييا
التحديد لل ما بعد هذع الجائحة.
ومن خلل هذع الماثراة يتضاح أن كوفياد  19ثاك تايريرا واماحا وملموباا علال مساطر
التحفاايظ العناااري ،تيااث تاام تجميااد هااذع المسااطر لاال وايااة رف ا الحجاار الصااحي وعااود
انومااا لاال طبيعتخااا ،د أنااه يبناال الساابي الوتيااد هااو ادتتكااام لاال التاادبير اإللكترونااي
للتحفيظ العناري كآلية يج أن تفع للتخفي من تد كوفيد  19علل بير مسطر التحفيظ.
 :2تأثير كوفيد  19على مسطرة التقييد بالرسوم العقارية.
ياد نظام المشار المغرباي مساطر التنيياد فاي الفصا  65مان ظ ة الاذي تادد التصاارفاة
وانعمااال الوا ا تنيياادها بالربااوم العناريااة ،وكااذا الفصا  69ماان نفااا النااانون الااذي يبااين
الشروط الوا توفرها في طل التنييد.
ويد تولل الفص  65تحديد بع ان ال ادتترازياة للنياام بالتنيياد د أن هاذع ان اال ليسات
بي ال مسنطة للحك في التنييد من تيث المبدأ ود يترت عان فواتخاا بانوط الحاك فاي التنيياد
أو رفضه ،و نما هي أ ال يتعرض ك من لام يحترمخاا لال ورامااة التايخير با لال مايا
الحنااوق أو فناادان رتبتخااا فااي التنييااد ن تراخاال أصااحابخا عاان تنيياادها فااي أباار وياات58.
والومااعية الراهنااة تجع ا الساااال يطاارح نفسااه وبيلحاااح تااول تاايرير هااذا الوباااء علاال أ ا
التنييد؟ وه بيعرض ك من لم يحترم هذا ان للغرامة التيخيرية؟
الجااواب عاان الساااال انول باايكون باإليجاااب أي أن مسااطر التنييااد يااد تاايررة بظخااور هااذع
الجائحة وفرض الحجر الصحي ،والدلي علل ذلاا أن العدياد مان أصاحاب الحناوق الوا ا
56الفصل  18من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07
57محمد نعناني ،مرجع سابق ،ص63
58محمد خيري ،م س ،ص 407
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تنييدها بينومون بعدم اتترام هذا ان  ،أما بخصوص الجواب عن السااال الثااني والمتعلاك
بمدى تعرض المتراخي عن التنييد للغرامة التيخيرية بيكون بالنفي والسند في ذلاا المااد 6
ماان مربااوم عاالن تالااة الطااوارئ التااي أويفاات مي ا ان ااال وماان ماامنخا أ ا التنييااد،
وبنفص في ذلا أكثر في معرض الحديث عن انلياة المتخذ للتخفي من تد تيرير كوفياد
 19علل مسطر التنييد أو المنظومة العنارية كك .
ثانيا :أليات التخفيف من حدة تأثير كوفيد  19على المعامالت
العقارية
هناك مجموعة من الوبائ وادلياة النانونية والتنظيمية التي تام اتخاذهاا و تفعيلخاا فاي ظا
هذع الجائحة من أ التخفيا مان تاد التايرير الاذي عرفتاه المعااملة العنارياة أو المجاال
الويو علل أهم آلياة التخفي من تيرير كوفياد  19علال
العناري بصفة عامة ،ولذلا و
بعا التصاارفاة العناريااة وبالضااب علاال البيااو وانكريااة العناريااة وكااذا مجااال النااروض
العنارية ا أأ ،كما و ا الوياو عان أهام التادابير المتخاذ للحاد أو علال انيا التخفيا مان
تد تيرير كوفيد  19علل مساطر التحفيظ ومسطر التنييد علل الربوم العناريةابأ.
أ :أليات التخفيف من تأثير كوفيد  19على بعض التصرفات العقارية
فااي هااذا الصاادد ينبغااي الويااو علاال اتلياااة الكفيلااة بتخفيا تااد تاايرير كوفيااد  19علاال
البيو وانكرية العنارياةا1أ كماا و ا التطارق لتننياة تي يا باداد الناروض العنارياة كايهم
وبيلة لحماية للمستخلا في ظ هذا الوم ا2أ.
 :1اليات التخفيف من تأثير كوفيد  19على البيوع واألكرية العقارية
بالنسابة للبيااو العناريااة :فاين أهاام أليتااين أو وبايلتين يمكاان اللجااوء ليخماا للتخفيا ماان تاايرير
كوفيد  19علل مجال البيو العنارية هما تننية التعايد ادلكتروني ومدى يدرتخا علال باعا
الوم ا الااراهن ماان خااة ،وكااذا ماادى اعتبااار المااري بكوفيااد  19مريضااا ماارض المااوة
وبالتالي يكون بيعه عرمة لإلبطال ن هو أبرم بيو معينة في ظ هذع الفتر .
بخصوص التعايد ادلكتروني فند تدخ المشر المغربي مناذ بانواة وأصادر ياانون يانظم
التبادل اإللكتروني للمعطيااة النانونياة بمو ا الناانون ريام  53.05الاذي يتضامن مجموعاة
ماان المنتضااياة المتعلنااة بالتجااار ادلكترونيااة ومنخااا مااا يتعلااك باإلرباااة وبتشاافير البياناااة
والتويي  ،وكذا ما يرتب ما يرتب بيبرام العنود ادلكترونية وويرها من المعطياة59.
59محمد محروك ،مرجع سابق ،صفحة .24
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فالعند ادلكتروني هو تعايد عن بعد بفع التباعد المكاني بين المتعايادين تطبيناا للفنار الثالثاة
من الماد  65من يانون  ،53.05وأمام ظخور هذع الجائحة وفرض الحجر الصاحي واباتبعاد
مابسة مجلا العند فين تننياة التعاياد ادلكتروناي وبال ثاا باتلع دورا مخماا فاي التخفيا
من تيرير كوفيد  19علل البيو العنارية وبتجن تجميد عملياة البي لل ما بعد رف الحجار
الصحي.
أمااا بخصااوص ماادى ادتتكااام لاال تالااة ماارض المااوة كسااب إلبطااال البيااو العناريااة التااي
يبرمخا المصاب بكوفيد  19فمن و خة نظر النانون والفنه كذلا فيناه يبادو بداهاة أن مارض
كوفيد  19ذا ايترن بتكوين العند أيا كان العند بدأ من الطلق بين الزو ين لل أناوا العناود
التبادلياة ميعخاا المدنياة أوالتجارياة أواإلدارياة وعناود اإلراد المنفارد تنطباك عليخاا أتكاام
المري مرض الموة المعتبر تالة مو بة لإلبطال بمنتضل النانون وفناا للفصا  54مان
يانون ادلتزاماة والعنود المغربي60.
أما بالنسبة ل كرية العنارياة :باالر و لال المنتضاياة النانونياة الاوارد فاي ياانون 67.12
يمكن النول أن يانون  67.12وما تضمنه من راءاة د يوفر الحماية النانونية للمكتري فاي
ظ هذع انوماا وماا ييا عان ياانون  67.12يناال عان ياانون  ،49.16فخاذين الناانونين لام
يوفرا الحماية للمكتري في انتوال العادية فخ بيوفران هذع الحماية في فتر انزماة؟؟
ويد ينول يائا أن المااد  6129مان ياانون  67.12ياادر علال باعا الوما  ،فمان خالل
هاتااه الماااد يتضااح أنااه يمكاان للنضاااء ماانح المكتااري مخلااة مااافية تساامل بمخلااة الميساار أو
ان ا ادباترتامي ،الاذي بيسااعد المكتاري علال تجااوز الصاعوباة التاي اعترماته ،وفااي
تنينة انمر فل تا باوى وايعاة الوفااء د ويار 62،ما بنااء صافة المطا لصاينة ودزماة
للمكتااري 63.انماار الااذي يسااتدعي البحااث عاان تلااول لخااذع ادثااكادة فااي بع ا النااوانين
انخرى.
وبالبحث في رنايا ق ل نجد الفص  243يخول للنضاء الحك في مانح أ ال اباترتامي أو
ميا
مخلاة تسامل بمخلاة الميسار للمكتاري مان أ ا تي يا أداء الو يباة الكرائياة ،وتوييا
راءاة المطالبة ،روم أن انمر د يخلوا من مشاك نظرا لكون صفة المط باتبنل لصاينة
60محمد بن يعيش ،مقال ،بمجلة عدالة للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية ،عدد خاص  ،يونيو  ،2020ص.25
 61بالرجوع إلى هذه المادة وبالضبط الفقرة الثانية والثالثة يالحظ أنه يحق للمكتري في حالة قبول الطلب ،أن يرفع النزاع
أمام المحكمة االبتدائية طبقا لنفس القواعد ،ويمكن للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على حكم معلل،
 62عبدالقادر العرعاري ،كراء المحالت المعدة للسكنى واالستعمال المهني على ضوء القانون الجديد رقم  ،67.12العقود
الخاصة ،الكتاب الثاني ،دار األمان الرباط ،الطبعة الرابعة  ،2018ص .232
63مروان يوسف ،وجهة نظر حول إفراغ المكتري من المحل السكني في زمن جائحة كورونا ،مقال منشور بمجلة عدالة
للدراسات القانونية والقضائية ،عدد خاص يونيو  ،2020ص .134
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بالمكتري ،وتطبيك مخلة الميسر ماهو د تطبيك لنواعد الشريعة اإلبلمية والفناه الماالكي
خاصة ،وكما ينول المتح ابن عاصم:
و َمن عليه الدَّيْن ما مو ِبر *** فمطله ظ ْلم ود ياخر
ْأو م ْعسِر يَضاؤع مْرار *** فَي ْن َب ِغي في ثَيْنِ ِه اإل ْن َ
ظار
ْأو م ْعدِم َويَ ْد أَبَان َم ْعذرع *** فوا ِ

نظارع لم ْيس َِرع64.

وباالر و كاذلا لانفا الناانون يطاارح التسااؤل تاول مكانياة الاادف باالنو النااهر فاي عنااود
الكراء تطبينا للفص  269من ق ل  ،والتي من ثروطخا االنو الناهر أ ،أن يكون الحااد
الذي يشاك ياو يااهر ويار متويا ولايا بالمنادور دفعاه وأن د يكاون بساب خطاي المادين ا
المكتريأ.
ومن تيث المبدأ وكما ذه أتد الباتثين فال يمكان ادباتنجاد باالنو النااهر والادف بخاا فاي
مجال عنود الكراء التي تيررة بخذا الفيروس ،نن هذا انخير لم يادي لل ابتحالة التنفيذ با
أخر التنفيذ لل تين انتخاء تالة الطوارئ ورف الحجر الصحي .65ليطرح الساال ه هنااك
تلول أخرى؟
وأول ماان تنبغااي اإلثااار ليااه فااي هااذا الصاادد هااو انماار الصااادر عاان رئاايا المحكمااة
ادبتدائية بالخميساة بتاريإ  16مارس  2020الاذي مانح للمكترياة مخلاة اباترتامية لتي يا
الحكم عليخا باإلفر اغ ،في ظ تالة الطوارئ التي يفرمخا انتشار فيروس كوفيد 66.19
وكما ذه أتد الممارباين وأكاد أناه و ا تا هاذع اإلثاكادة باتفايااة ودياة باين المكاري
والمكتري ،ويد ايترح هذع الحلول من خلل فرميتين:
ذا تعلااك انماار بيثااخاص لاام تتاايرر ذممخاام الماليااة بخااذع الجائحااة و ا علاايخم أداء الو يبااة
الكرائيااة للمكااري وخاصااة ذا كاناات هااي مااورد رزيااه ومصاادر عيشااه وأبنائااه ،أمااا ذا تعلااك
بيثخاص تيررة ذممخم المالية بخذا الوم فيمكنخم اللجوء لال الحلاول الساابنة الاذكر ،ولماا
د ابتغناء المكري عن يب هذع ان ر أو علل اني نصفخا ن كان ممكن67.

 64محمد بن عاصم األندلسي الغرناطي ،تحفة الحكام في نكت العقود واألحكام ،تحقيق عبد السالم محمد ،دار اآلفاق العربية،الطبعة سنة  ، 2011ص .100
65مروان يوسف ،مرجع سابق ،ص .135
 66أمر رئيس المحكمة االبتدائية بالخميسات رقم  ،318ملف عدد 20/1109/318بتاريخ ,2020/03/16
67مراد مدني ،مرجع سابق( مداخلة في ندوة عن بعد)
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ونشير في ختام هذع الفنر لل مبادر أتد الفرق البرلمانية لومح منترح يانون أمام مجلا
النواب لتعدي النانون  67.12من أ مواكبة ومعية المكتري في هذع انزمة68.
 : 2تأجيل سداد القروض العقارية كألية لحماية المستهلك والتخفيف من تأثير كوفيد 19
تنفيذا لنراراة لجنة الينظة اديتصادية أعلنت المجموعة المخنياة لبناوك المغارب فاي
 19مااارس  2020تي ي ا بااداد أيساااط يااروض السااكن ويااروض ادبااتخلك وباادون فوائااد
نثااخر مااارس وأبريا وماااي ويونيااو بناااء علاال طلا الزبااون  ،وكا ذلااا ويوفااا لاال انا
المستخلا في المجال البنكي نظرا لضع يدرته عن انداء في ظ هذع انزمة ،كما تام تفعيا
خ مافي للنروض تمنحخا البنوك ويضمنخا الصندوق المركزي للضمان اد تماعي.
وهاذا التي يا لاايا بارياا با يكاون بنااء علاال طلا المعنااي باانمر وهاو ااراء يخام ميا
المنترماااين المتاااويفين عااان العمااا وكاااذا المنخااارطين فاااي صاااندوق الضااامان اد تمااااعي،
والمنخرطين العاملين بالنطا وير المخيك  ،و ذا كانت هاذع المباادر مان ثاينخا التخفيا مان
تد تيرير كوفيد  19علل المستخلا في مجال النروض العنارية فين ذلا د يخلوا من مشاك .
فند أكد العديد من الخبراء اديتصاديين أن تاداعياة كوفياد  19بتساتمر بانواة مماا يعناي أن
العجز عن التسديد بيبنل يائم لل ما بعد مرور ماد تي يا باداد الناروض وخصوصاا ذا تام
ابتحضار أن الحجر الصحي بالمنطنة ريام  2بيساتمر لال ماا بعاد  10يونياو وهاو ماا يجعا
مد التي ي يصير دا خصوصا ذا تم باناط أتكاام المااد  149مان ياانون تادابير تماياة
المستخلا وهي الماد التي خولت المستخلا للنرض العناري الحك في اإلمخاال النضاائي لماد
بنتين في تالة عجزع عن انداء بساب ظارو ويار متويعاة كماا هاو الشاين بالنسابة لجائحاة
كوفيد .69.19
كما انه بالر و لل الفنر الرابعاة مان نماوذل طلا الاـتي ي والتاي تعتبار ننطاة باوداء فاي
هذا الطل وهو ما دف العديد من الباتثين لل التعليك عنخا ،ننخاا وببسااطة تخارق وتتنااي
م العديد من المنتضياة الحمائية التي تضمنخا يانون  ،31.08كماا تتعاارض هاذع الفنار ما
تصريح البنا المركزي بين التي ي لن يترت عنه أي فوائد.

 68تم تقديم هذا المقترح بإضافة المادة  30مكرر من الباب الرابع المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها وقد
جاءت هذه المادة على الصيغة التالية  ":استثناء من أي مقتضيات مخالفة تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة
ا لمتعلقة بحالة الطوارئ دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك مطل موجب لإلفراغ دون تعويض.
كما تقدم نفس الفريق بمقترح قانون لتعديل قانون  49.16بإضافة الفقرة الثانية للمادة الثامنة من هذا القانون  ،لالطالع على
المقترحين  ،انظر)ي (الموقع اإللكتروني لمجلس النوابwww.chambredesrepresentants.ma
 69خصوصا إذا تم استحضار ما جاءت به المادة األولى من قانون تدابير حماية المستهلك والتي تقضي بأنه من حق المستهلك
التشبت بالمقتضيات التشريعية التي تكون أكثر فائدة له.
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ولذلا ليبنل الح انبلم هو تخلي البنوك عن منطك الربح والمضاربة في ظا هاذا الوما
المتيزم والويو لل ان المستخلا في هذع الفتر خدمة لمبادئ التضامن واإلنسانية.
ب :اليات التخفيف من تأثير كوفيد  19على مساطر التحفيظ ومسطرة التقييد.
ويعتبر التدبير ادلكتروني للتحفيظ العناري كمساتجد عرفاه المجاال العنااري فاي  10د نبار
 2018أهم الية و تفعيلخا في هذع الظرفية ا1أ ،كما يعتبر وي ان ال النانونياة مان أهام
ادلياااة المتخااذ للتخفيا ماان تااد تاايرير كوفيااد  19وماان ماامنخا ان ااال المرتبطااة بمساااطر
التحفيظ والتنييدا2أ.
 :1التدددبير االلكترونددي للتحفدديظ العقدداري ودوره فددي التخفيددف مددن تددأثير كوفيددد  19علددى
مسطرة التحفيظ العقاري
فند تاولت دار المحافظة العنارية ريمناة المعااملة العنارياة باواء تلاا المتعلناة بمسااطر
التحفاايظ أو تلااا المتعلنااة بالسااجلة العناريااة ،ولخااذا صاادر المربااوم المااار فااي  10د نباار
 2018المتعلاااك بتحدياااد ثاااروط وكيفيااااة التااادبير ادلكتروناااي لعمليااااة التحفااايظ والخااادماة
المرتبطة بخا،70وتس الماد الثانية مان منتضاياة المرباوم فاين التادبير ادلكتروناي يشام
ياادا مطل ا التحفاايظ بشااك الكترونااي والتعرماااة و مي ا اإل ااراءاة المتعلنااة بمسااطر
التحفيظ ،كما أن عملياة اإلثخار بتتم عبر المنصة 71اإللكترونية72.
والساااال المطااروح هناااا تااول دور هاااذع التننيااة فااي التخفيااا
مسطرتي التحفيظ والتنييد؟

ماان تااايرير كوفيااد  19علااال

واإل ابة عن هذا الساال بايكون مان خالل الوياو علال ماذكر للمديرياة العاماة للمحافظاة
العنارياة ،وكااذا الوياو علاال منشاور لاارئيا النيابااة العاماة  ،ففااي طاار التاادابير ادتترازيااة
المتخذ من طر الوكالة الوطنية للمحافظة العنارياة والمساح العنااري والخرائطاي لموا خاة
أخطار فياروس كوفياد  19وترصاا منخاا علال بالمة الماواطنين فناد تام اتخااذ مجموعاة مان
التاادابير وماان ماامنخا ،الاازام المخنيااين 73الشااركاء 74علاال ابااتعمال الخاادماة ادلكترونيااة
 70المرسوم  2.18.181المؤرخ في  2دجنبر  2018المتعلق بتحديد كيفيات التدبير االلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري
والخدمات المرتبطة بها.
71عبدالعالي دقوقي  ،مرجع سابق ،ص.202
 72المادة  18من المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات التدبير االلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
 73وتجب اإلشارة إلى أنه مؤخرا صدر قرار بتاريخ  2019/09/25عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أحدث
من خالله منصة الكترونية خاصة بالموثقين قصد تمكينهم من األداء االلكتروني لواجبات المحافظة العقارية على طلبات التقييد
بالرسوم العقارية للمحررات الصادرة عنهم.
 74بهذا الصدد صدرت كذلك مذكرة المحافظ العام إلى السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول ،عدد  1799في شأن تمكين السادة
العدول من الولوج إلى الخدمات االلكترونية للوكالة ،الصادرة بتاريخ  13ماي .2020
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المتوفر عبر المنصة ادلكترونية للوكالة ،وتث المرتفنين لال اللجاوء للخادماة ادلكترونياة
التي توفرها الوكالة من خلل البوابة ادلكترونية ،كالشخاداة ادلكترونية والتصاميم العنارياة
وويرها75.
كمااا ذه ا رئاايا النيابااة العامااة فااي منشااور لااه بتاااريإ 19ماااي  2020لاال الاادعو لاال،
76اعتماااد ثااخاد الملكيااة و ااداول المساااتة والتصاااميم العناريااة المعالجااة بطرينااة الكترونيااة
وعلاال النحااو الماانظم فااي المربااوم  2.18181المااار فااي  10د نباار  2018فااي النضااايا
والملفاة المعرومة عليخا77.
 :2وقف سريان اآلجال القانونية كآلية للتخفيف من تأثير كوفيد  19على مسطرتي التحفديظ
والتقييد.
وكما بابنت اإلثاار فاي الشاك انول مان هاذا الموماو فاين كوفياد  19أرار بشاك واماح
علااال ات اااال النانونياااة المضااامنة فاااي الناااوانين العنارياااة وخاصاااة أ اااال التعااارض والتنيياااد
وويرهااا ،ليطاارح معااه التساااؤل تااول ادلياااة المتخااذ للحااد أو التخفيا ماان تاايرير كوفيااد 19
علل هاته ان ال؟
بالر و لمنتضياة الماد السادبة من المربوم المتعلك بيعلن تالاة الطاوارئ يتضاح أناه
بييتم توييا باريان ميا ات اال النانونياة خالل تالاة الطاوارئ ،وبالتاالي فاين هاذع المااد
ميا ات اال النانونياة ومان مامنخا ات اال المنصاوص
تعتبر انباس النانوني العام لويا
عليخا في النوانين العنارية ،وهنا تجدر اإلثار لل أن ات ال التي تويفت هي ات ال التاي
لم تكن يد اننضت يب تاريإ التوي المنصوص عليه في الماد  6من المربوم ،أما تلا التاي
اننضت يب تاريإ التوي فينخا تظ في منيى عن تطبيك منتضياة الماد 78.6
وفي هذا الشين صدرة ماذكر مان المحاافظ العاام والتاي يادعوا مان خللخاا لال الحارص
علاال تساان تطبيااك المسااتجداة النانونيااة المضاامنة فااي مربااوم تالااة الطااوارئ عنااد اتتساااب
ات ال التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمختل المساطر واإل راءاة المتعلنة بنظاام التحفايظ
العناااري ود باايما أ ااال تطبيااك ورامااة التاايخير بشااين طلباااة التنييااد علاال الربااوم العناريااة
المنصااوص عليخااا فااي الفصا  65ماان ظخياار التحفاايظ العناااري ،و مختلا ات ااال المرتبطااة
بمسطر التحفيظ العادية وبما فيخا أ ال نجاز التحديد وتعليك الورائك لادى الجخااة المختصاة
 75مذكرة المحافظ العام ،عدد  /14ووو م ع م ع خ ،بتاريخ  16مارس .2020
 76صدرت كذلك دورية لوزير الداخلية في شأن شهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة المعالجة بطريقة
الكترونية ،بتاريخ  19ماي .2020
 77منشور رئيس النيابة العامة عدد 22س /ر ن ع بتاريخ  19ماي 2020
 78عمر ودرا ،قراءة في المادة  6من المرسوم المتعلق باألحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،
بتاريخ  25مارس .2020
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و لغاااء مطالا التحفاايظ والتعرماااة..و مختلا ات ااال المتعلنااة بمساااطر التحفاايظ الخاصااة
كمسااطر التحفاايظ الجماااعيا ياادا المطالا وادبااتفاد ماان المجانيااة ويبااول التعرماااة..أ
ومسااطر ماام انرامااي الفلتيااة ومساااطر التحفاايظ انخاارى ،كمااا باايتم وي ا أ ااال تنااديم
مطال التحفيظ التيكيدية للتعرماة المندمة مد مساطر التحديد اإلداري ،وات اال المتعلناة
بالتنييداة علل الربوم العنارية بما فيخا التنييداة ادتتياطية .وعموماا كافاة ات اال الاوارد
في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلنة بمختل مساطر و راءاة تطبيك نظاام التحفايظ
العناااري ،وكااذا أ ااال تنفيااذ هااذع المساااطر واإل ااراءاة ود باايما تلااا المنصااوص عليخااا فااي
العنود والصفناة التي تبرمخا الوكالة79.
وتيبيسا علل ما ببك يمكان البرهناة علال أن الجخااة المعنياة اتخاذة مجموعاة مان التادابير
التي كان الداف لال اتخاذهاا هاو انتشاار هاذا الفياروس ،كماا لجاية لال تفعيا تادابير أخارى
كانت متخذ لكن أصبحت الحا ة ملحة لخا اليوم في ظ الحجر الصحي.
خاتمـــة:
ختاما يمكن النول أن ظخور فيروس كورونا المستجد لام يرخاي بظالل تايريرع علال الجانا
الصحي للمواطنيــن فحس  ،ب ثك تيريرا وامحا علال المجاال الناانوني وعلال المعااملة
العنارية علو و ه الخصوص ،وللتخفي من تد هذا التيرير فند عمدة السلطاة المعنياة بماا
لخا من وبائ وامكانياة لل اتخااذ مجموعاة مان التادابير ،و الخادفاة مان خللخاا لال تماياة
المعاااملة العناريااة وتحنيااك انماان العناااري فااي ظ ا هااذا الوم ا وياار المااريح كمااا نغتاانم
الفرصة ونو ه دعو للمشر من أ تحيين التربانة النانونية المنظماة للمعااملة العنارياة
بشك يواك ويتعايش ما ميا انزمناة وانزمااة ،وخاصاة ياانون  67.12المانظم للكاراء
السكني والمخني ،والنانون  49.16المنظم للكراء التجاري وويرهاا مان الناوانين التاي تتطلا
اإلصلح والتعدي .
ويب الختم نشيد بالمجخوداة الجبار التي تنوم بخا السلطاة المعنية ببلدنا تحت النياد العلياا
لصات الجللة نصرع هللا.
وأخياارا نحااي أباااتذتنا علمااا وكا ماان تفضا بنااراء هااذا العم ا المتواما أنااه كيفمااا كااان
نجازنا لخذا العم فيننا نعتر بما يد يشاوبه مان خطاي ويصاور ،أرنااء تادبير الفناراة وتباا
السطور وذلا را لما يشوب العن اندمي من نن وفتور.

 79مذكرة المحافظ العام عدد  ،2020/08بشأن وقف اآلجال التشريعية والتنظيمية بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها،
صادرة بتاريخ  3أبريل.2020
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كما نخي بالشع المغربي الحبي لل ادلتزام التام بنواعد الوياية والسلمة الصحية باائلين
العلي الكريم أن يرف عنا هذا الوباء ويخلصنا من ثر هذا البلء.
ونخااتم بنولااه تعااالل ن للااذين أتساانوا الحساانل وزياااد ود يرهااك و ااوهخم يتاار ود ذلااة أولاااا
أصحاب الجنة هم فيخا خالدونن صدق هللا العظيم.
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إلياس البوعناني
طالب باحث مباسرت العقار واملعامالت االئتمانية
بكلية احلقوق بتطوان

إشكاليات دعوى الحيازة و آثارها على األمن العقاري المغربي
المقدمة
لطالما شهد موضوع العقار 80بالمغرب اهتماما كبيرا من قبل دارسي الحقلين القانوني
والقضائي والباحثين فيه ،نظرا لما يشكله هذا العنصر من أهمية بوصفه لبنة أساسية في
صلب التنمية المنشودة ،وأرضية تنطلق منها جل االستثمارات ال ُمد ِّرة للدخل والمشاريع
العمومية.
كما أن اإلنسان اتصف بحبه للعقار وتملكه واالستئثار به ،لما لهذا التملك من دور في الحد
من النزاعات والتطاحن بين األفراد ،وهذا ما أدى إلى االبتداع مجموعة من االنظمة
والطرق ،لتحديد العقار واشهار الحقوق العقارية المترتبة عليه ،إال أن هذه الطرق كانت
قاصرة ،ولم تكن كافية لزرع الثقة بين المتعاملين بها 81،ونقصد على رأس ذلك حيازة
وسلوك دعواها لحماية العقار.
حيث جعل اإلقبال الكبير على المجال العقاري بالمغرب عددا من اإلشكاالت المتعلقة به
تطفو على السطح ،خصوصا الموضوع المتعلق بالحيازة في العقار غير المحفّظ ،مما
سلبا على تحقيق األمن
أوجب تدخال حازما لسدّ مجمل النواقص والثغرات التي باتت تؤثر َ
العقاري ،وخلق قواعد قانونية صريحة ومتينة تتيح ألصحاب العقارات تملكهم لها
والتصرف فيها.

80

 العقار عرفته المادة  6من مدونة الحقوق العينية قانون رقم  39.08بأنه " هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه اليمكن نقله من دون تلف أوتغيير في هيئته".

81

 أحمد السكسيوي " ،تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في التحفيظ العقاري بين التنظيم النص القانوني وإشكاالت التنفيذ ،دراسة نقدية علىضوء القانون  ،14.07ووفق االجتهاد القضائي المغربي" ،سلسلة فقه القضاء العقاري ،العدد الثاني  ،2014 ،ص .223 :
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السيما و أن حضارة األمم وتقدمها أصبحا يقاسان بما توفره هذه األمم لشعوبها من
ضمانة لحقوق أفرادها ،وفي مقدمتها حق الملكية العقارية ،82هذا الحق الذي ينظم سلطة
استعمال العقار واستغالله والتصرف فيه.
وتقدم المغرب ،هو اآلخر ،وازدهاره رهينان بتوفيرهما األمن العقاري الذي يحتاجه
العقار بالمغرب ،بوصفه الركيزة الصلبة التي تقوم عليها كل المجتمعات؛ بحيث يؤسس
قوتها ويضمن سالمتها واستمرارها من خالل توافره فيها .واألمن بصفة عامة مصطلح
مالزم لكل مجاالت الحياة داخل المجتمع وخارجه ،ومن بين مجاالته؛ األمن القانوني
العقاري الذي يشكل شرطا ضروريا من شروط جودة القانون 83المنظم لهذا العقار ،وأيضا
األمن القضائي 84العقاري الذي يشكل الجانب الممارس لهذا القانون والمطبق له.
85

إن األمن العقاري كفيل بحماية حق الملكية العقارية التي أصبحت بمقتضى المادة 17
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،حقا مقدسا ال يجوز انتهاك حرمته ،وال يجوز حرمان
صاحبه منه إال إذا قضت بذلك المصلحة العامة وثبت قانونا وبشرط التعويض العادل
المدفوع مقدما .86فإحاطة الحيازة العقارية بالحماية الكافية أمر ضروري ،وذلك رهين
بتوفر أمن قانوني  ،وأمن قضائي  ،كركائز أساسية يقوم عليها األمن العقاري ببالدنا.
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 عائشة أمغار "ادبتيلء علل عناراة الغير وأررع علل انمن العناري" ربالة لني دبلوم المابتر في النانون الخاص ،كلية الحنوق ،امعةالنامي عياض ،مراكش ،السنة الجامعية، 2019/2018 :ص. 2 :
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 عبد المجيد الخذاري وفاطمة بن دو" ،انمن النانوني وانمن النضائي علية تكام " ،مجلة الشخاب مجلد  4عدد  2يونيو ،2018.387

ص:
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 يقصد باألمن القضائي في الشريعة اإلسالمية الشعور بالعدالة واالطمئنان الناتج عن أعمال السلطة الفصل في الخصومات وحماية الحقوقبمقتضى الشريعة اإلسالمية ،إبراهيم رحماني "،األمن القضائي في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي" مؤلف جماعي،سلسلة األبحاث الشريعة
والقانون ،اصدارات مختبر الدراسات الفقهية والقضائية ،سامي للنشر والطباعة والتوزيع ،الطبعة األولى ،ص .18 :
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 تن الماد  17من اإلعلن العالمي لحنوق اإلنسان الصادر بتاريإ  10د نبر  1948علل ما يلي" :لك ثخباإلثتراك م ويرع ود يجوز تجريد أتد من ملكه تعسفا".

تك التملا بمفردع أو

أنظر الموي  .http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html:تاريإ الولول h، 27/04/2020
.12.57:
86

 -وهو نفا ادتجاع الذي بار عليه المشر المغربي في الفص  35من دبتور الجديد الذي ورد به ما يلي  " :يضمن النانون تك الملكية.

النانون ،ذا ايتضت ذلا متطلباة التنمية اديتصادية واد تماعية للبلد .ود يمكن نز الملكية د في
و يمكن الحد من نطايخا ومماربتخا بمو
الحادة ووفك اإل راءاة التي ين عليخا النانون.
تضمن الدولة ترية المبادر والمناولة ،والتنافا الحر .كما تعم علل تحنيك تن مية بشرية مستدامة ،من ثينخا تعزيز العدالة اد تماعية ،والحفاظ
علل الثرواة الطبيعية الوطنية ،وعلل تنوق ان يال النادمة.
تسخر الدولة علل ممان تكافا الفرص للجمي  ،والرعاية الخاصة للفااة اد تماعية اني تظا.".
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األحكام والقواعدَ التي توفر الحماية
القانون
ومنه يمكن القول أن األمن العقاري هو توفير
ِ
َ
الكافية للعقار ،وتضمن اطمئنان المالك بوجود ما يثبت به تملكه ،واقامة الحجة على العقار
الذي يتملكه من خالل ثقته في القوانين المنظمة لهذا العقار 87،إلى جانب ثقة المالك في
القضاء الذي يسهر على تحقيق العدالة العقارية ،في حالة إذا ما التجأ إليه إلثبات تملكه ،أو
للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بعقاره.
المشرع المغربي في مجال تنظيم الملكية العقارية غير المحفظة
ولتحقيق هذا األمن ،تدخل
ّ
بعدة نصوص قانونية ترمي إلى ضبطها وحمايتها وإشاعة األمن العقاري ،ألن الملكية
العقارية 88ال جدوى من تقريرها إن لم تكن هناك وسائل ناجعة تحميها ،فالملكية المجردة
89
من الحق لها وجود مادي دون الوجود القانوني.
إال أن هذا غير كاف  ،حيث الزالت تُطرح حول األمن العقاري العديد من اإلشكاالت
التي تحد من تحقيق غاياته .ومن أهم هذه اإلشكاالت ،نجد تلك المتعلقة بدعوى الحيازة ،إذ
يعرف هذا النوع من الدعاوى ،تاركا األمر للفقه والقضاء،
المشرع المغربي كعادته لم ّ
بحيث نجد الفقيه مأمون الكزبري يعرفها "بأنها الدعوى التي تحمي فقط الحيازة بحد ذاتها
وباستقالل عن أصل حق الملكية أو أصل الحق العيني الذي هو موضوع الحيازة .والحيازة
هي السلطة الواقعية أو السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق العيني مترتب على شيء
شريطة أن ال تكون األعمال التي تتم عن هذه السلطة أو السيطرة من قبيل األعمال التي
يأتيها شخص على أنها مجرد رخصة من المباحات ." 90وهذه اإلشكاالت لها أثر وخيم على
الملكية العقارية بالمغرب وخاصة تلك غير المحفظة مما يجعل سهولة الترامي على العقار
موضوع الحيازة في ظل وجود مقتضيات قانونية تتضارب مع بعضها البعض مما يهدد
سالمة األمن العقاري ،91ويجعل الدعوى الحيازة من أكثر الدعاوى المعروضة على محاكم
المملكة.
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 يونس معاطا " ،األمن العقاري في ضوء القانون  "14.07ربالة لني دبلوم المابتر في النانون الخاص ،كلية الحنوق ،امعة الحسن انول ،بطاة ،بدون بنة امعية ،ص .2 :
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 ينصد بحك الملكية العنارية " :هي تلك العالقة الشرعية بين اإلنسان والشيء المملوك تخول صاحبها اإلنتفاع والتصرف وحده إبتداء إاللمانع" ،عبد هللا بن عبد العزيز المصلح "،ييود الملكية الخاصة" ،مابسة الربالة للطباعة والنشر والتوزي بيروة ،1988الطبعة ادولل،ص .39
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 -عائشة أمغار "المر

السابك ،ص. 2 :
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 ميمون الكزبري و دريا العلوي العبددوي"،ثرح يانون المسطر المدنية علل موء النانون المغربي"،الجزء الثاني ،مطاب دار النلمبيروة ،1973 ،ص .180 :

91

 ن مصطلح انمن مفخوم تديث النشي ظخر م دبتور 2011من خلل فصله  ،117وأصبح ييخذ صورا عديد "كانمن التعايدي" ،و"انمنالغذائي"" ،انمن البياي" ،ومن بين هذع الصور نجد انمن العناري ،الذي يخم العنار بالمغرب نظرا لإلثكادة الكثير التي تحوم توله.
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إن موضوع إشكاالت دعوى الحيازة وآثارها على األمن العقاري بالمغرب يكتسي أهمية
بالغة على المستوى النظري ،بحيث عمل المشرع المغربي على تنظيم الحيازة بنصوص
عديدة تهم الحيازة كسبب من أسباب اكتساب الملكية بموجب الفصل الثالث من الكتاب
الثاني من مدونة الحقوق العينية ،المنظمة بمقتضى قانون 9239.08من الفصل  239إلى
 264على المستوى الموضوعي .كما نظم المشرع دعوى الحيازة على المستوى الشكلي
أو اإلجرائي في قانون المسطرة المدنية 93في الفصول من  166إلى  170إلى جانب
مقتضيات خاصة ،وهذا ما طرح إشكالية تعارض بعض النصوص مع بعضها البعض.
وبخصوص األهمية العملية للموضوع  ،فقد انعكست إشكاالت دعوى الحيازة أيضا على
مستوى العمل القضائي ،من خالل القرارات واألحكام التي تصدرها محاكم المملكة ،والتي
في كثير من األحيان كانت تتضارب مع مثيالتها ،الشيء الذي انعكس سلبا على األمن
العقاري ببالدنا ،وذلك ما سنعمل على إيضاحه في ثنايا الموضوع .
إن لهذا الموضوع ضرورة تلح علينا أن نتناوله في قالب منهجي متعدد ،يقوم أحيانا على
المنهج التحليلي من خالل تحليل المعطيات واإلشكاالت التي تعرفها دعوى الحيازة ،وأحيانا
باالعتماد على المنهج المقارن لالطالع على التجارب األجنبية في هذا الباب ،إضافة إلى
المنهج االستنباطي لتناول الموضوع بشكل سلس تنطلق أفكاره من العام إلى الخاص.
وفي هذا الصدد ،فإننا ننطلق من اإلشكالية اآلتية لمعالجة :
ما السبل الكفيلة لتجاوز اإلشكاالت التي تطرحها دعوى الحيازة على مستوى األمن العقاري
ببالدنا
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سنتناول الموضوع عبر التقسيم التالي :
المبحث األول  :اإلشكاالت القانونية في دعوى الحيازة.
المبحث الثاني  :اإلشكاالت العملية في دعوى الحيازة.
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 الظخير الشري  ،ريم  ،1.11.178الصادر في  25ذي الحجة  22 /1432نونبر ،2011بتنفيذ النانون ريم  ،39.08المتعلك ب م.ل ، .ل.ر،عدد  ،5998بتاريإ  27ذي الحجة  24 /1432نونبر ،2011ص .5587
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 ظخير ثري بمثابة يانون ريم  1-74-447بتاريإ  11رمضان  1394بالمصادية علل ن 30 - 1394ثتنبر .)1974
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المبحث األول :اإلشكاالت القانونية في دعوى الحيازة
إن الحيازة عند الفقهاء يقصد بها" وضع اليد على الشيء واالستيالء عليه في مدة طويلة
يحددها القانون تمنح صاحبها التصرف في العقار تصرف المالك في ملكه وتؤدي في
النهاية إلى اكتساب ملكيته ،"94وتبلغ نسبة العقارات المحوزة بالمغرب التي تقع غالبيتها
على األمالك الخاصة 95غير المحفظة ،النسبة الغالبة مقارنة بباقي أنواع العقارات غير
المحفظة بالمغرب إذ أن هذه األخيرة هي التي تبلغ النسبة المهيمنة على الوعاء العقاري
اإلجمالي بالمغرب 96وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة دعاوى الحيازة أي "الدعوى التي يتمسك
فيها المدعي بحيازته التي سلبت منه طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار
إليه"97على مجموع الدعاوى األخرى المعروضة على المحاكم.
وهذا ما دفعنا إلى تسليط الضوء على اإلشكاالت العملية والقانونية التي تطرحها دعوى
الحيازة في ميدان العقارات غير المحفظة بالمغرب ،والتي تحد من حماية الملكية العقارية
للمالكين ،وتهدد سالمة األمن العقاري بالمغرب .إن اإلشكاالت التي تثار بخصوص دعاوى
الحيازة متعددة ،إال أننا ارتأينا تناول تلك المتعلقة بتضارب بعض المقتضيات القانونية
وتعارضها ،والتي نجد منها: :إشكالية التعارض بين المادة  263و  240من م.ح.ع بشأن
إثبات الحيازة( ،المطلب األول) وإشكالية التعارض بين المادة  32من ظ.ت.ع .و المادة
 242من م.ح.ع (المطلب الثاني) .

المطلب األول :إشكالية التعارض بين المادة  263و 240من م.ح .ع بشأن
إثبات الحيازة.
إن المشرع المغربي كان واضحا عندما أحاط بجميع شروط الحيازة وألزم على من
يدعيها أن يتوفر عليها مجتمعة ،وال تعد الحيازة قرينة على الملكية عند غياب أحد الشروط
نص عليه صراحة في المادة  263من م.ح.ع .
الواردة في  240من م.ح.ع  ،وذلك ّ
94

 بليمان اتمد العليوي"،الدعوى النضائية بين الشريعة واننظمة الومعية" ،فخربة مكتبة الملا فخد الوطنية أرناء النشر" ،الطبعةانولل،2012،ص . 141 - 140 :

95

 تيث تبلا نسبة وير العناراة المحفظة 80% ،في تين أن نسبة العناراة المحفظة د تتجاوز  %20وهذا ما يفسر ارتفا العناراة المحوزبالمغرب ،ورد في ورية تيطيرية للمجلا اديتصادي واد تماعي والبياي "،العنار ،عام ابتراتيجي من أ تحنيك تنمية مستدامة ومدِمجة تضمن
اإلنصا والتمابا اإل تماعي"،ص.9:

96

 تبلا انملك الخاصة بالمغرب المساتة اإل مالية 8.5 :مليون هكتار ،أي ما يمث  12في المائة من المساتة الوطنية ،وتص نسبة التحفيظاإل مالي فيخا لل  6.31في المائة ،وتبلا المساتة التي لم يتم تحفيظخا بعد  5ماليين هكتار .ورد في نفا الورية ونفا الصفحة.
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 ودير فوزي تسين عينبوبي "،خصوصية دعاوى الحياز  ،درابة منارنة"،ربالة لني دبلوم الما ستير في النانون الخاص ،كلية الحنوق ،امعة النجاح الوطنية،نابلا فلسطين،2015 ،ص .11 :
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إال أن المادة  263تطرح إشكاال في اعتبار مطلب التحفيظ شرطا لقيام الحيازة القانونية،
أو كونه قرينة فقط على وجودها .فإذا ما اعتبرنا أن مطلب التحفيظ شرط لقيام الحيازة
القانونية ،فال جدوى من توفر شروط المادة  ،240حيث يصبح إثبات الحيازة رهينا بفتح
مطلب التحفيظ .أما إذا اعتبرنا تقديم مطلب التحفيظ فقط قرينة على وجود تلك الحيازة ،فإنه
يبقى لتلك الشروط معناها التي شرعت من أجلها ،ولكن يصبح تقديم مطلب التحفيظ وسيلة
من أجل إخضاع العقار المحوز إلى نظام التحفيظ العقاري ال من اجل إثبات الحيازة.
والحائز ملزم بإثبات شروط حيازته ،إذا ما قدّم أحد من األغيار مطلبا لتحفيظ العقار ال
يحوزه ،باعتبار أن قواعد التحفيظ العقاري تتيح إمكانية التعرض على مطلب التحفيظ من
قبل صاحب مصلحة -أي الحائز.
وإذا ما اعتبرنا أن المشرع كان يرمي من وراء هذا المقتضى تشجيع أصحاب العقارات
غير المحفظة لتقديم مطلب التحفيظ ،فإن الصواب من وجهة نظرنا المتواضعة ،هو تقديم
مطلب التحفيظ الذي كان على المشرع أن يفترض فيه عرض الحجج ،ال أن يعفى طالب
التحفيظ من عبء اإلثبات بذريعة أن المطلب قرينة على الحيازة؛ فالمشرع افترض في
طالب التحفيظ حسن النية ،لكنه تجاهل إذا ما قدم طالب التحفيظ مطلبا على عقار ال يحوزه
حيازة تستوفي شروط المادة  239و  240من م.ح.ع؛ أي أن طالب التحفيظ مقيد سيء
النية  ،وهذه تعتبر ثغرة تنفذ منها مافيا العقار في ظل مقتضيات قانونية تحميهم  ،وتهدد
سالمة أمننا العقاري ببالدنا.
غير أن الجدير بالذكر أن العقار المحوز بيد طالب التحفيظ ال يخرج من بين يديه إال بيقين،
وهو غير ملزم باإلدالء بما يثبت صحة طلب التحفيظ العقار المتعرض عليه ،وبالتالي
فالمتعرض ملزم باإلدالء إما بحجة كتابية تثبت ملكيته للعقار أو إثبات أن حيازة طالب
التحفيظ هي حيازة تفتقد الى الشروط المنصوص عليها فقها وقانونا ،وأنها لم تكن البهادئة
98
وال واضحة وان المتعرض الحائز هو يحوزها حيازة واقعية وليس حيازة قانونية.
إال أن مسألة عبئ إثبات التي تقع عاتق المتعرض الذي يحوز العقار حيازة واقعية،
اعتبرها البعض منافية ألحكام الشريعة اإلسالمية و مجحفة في حق الحائز ،طالما أن الفقه
المالكي يأخذ بقاعدة "البينة على من ادعى" وأن طالب التحفيظ هو من يدعي ان العقار
يرجع لملكيته ،ويطالب بتحفيظه في اسمه ،وأن ق.ل.ع المغربي اعتبر هو اآلخر أن عبء
اإلثبات يقع على المدعي ،99على اعتبار أن األصل في نطاق الحقوق العينية هو الظاهر ،
98

 كنزة غنام" ،مسطرة التعرض في ضوء القانون العقاري والمساطر الخاصة" ،ربالة لني ثخاد الدكتور في النانون الخاص ،كلية الحنوق،امعة النامي عياض  ،مراكش ،بنة امعية ،2016 - 2015 ،ص .275 :
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 -جاء في الفصل  399من ق.ل.ع مايلي " :إثبات االلتزام على مدعيه".
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فالحائر للعين ال يجب أن يطالب بإثبات ملكيتها ،و الظاهر هو أن الحائز مالك والخارج
الذي يدعي ملكية العين هو الذي يدعي خالف ذلك .أي خالصة القول أن عبء اإلثبات
يجب أن اليقع على المتعرض بشكل أولي بل على طالب التحفيظ ثم يأتي المتعرض بحجج
أكثر قوة ليكشف على أن حيازة القانونية لطالب التحفيظ ال يجب أن يعتد بها في إثبات
ملكية العقار المتنازع فيه ،وأن حيازة المتعرض واقعية تتجلى في شروط المواد  239و
 240من م.ح.ع.
لكن المشرع ذهب خالف هذا االتجاه من خالل ظهير التحفيظ العقاري واعتبر أن طالب
التحفيظ معفي من االثبات والمتعرض هو من يقع عليه عبء اإلثبات ولو كان يحوز العقار
حيازة واقعية  ،ونظام التحفيظ العقاري يعتمد على حيازة القانونية ال الواقعية.
إال أن عبء اإلثبات ينقلب على طالب التحفيظ في حالة قدم المتعرض ما يثبت به حيازته
الواقعية للعقار ،وكانت اثباتاته قوية  ،واذا كان طالب التحفيظ ايضا له مايثبت به حيازته
القانونية بإثباتات قوية أيضا ،يلتجئ الى قواعد الترجيح بين البينات.
غ ير أن القضاء المغربي سار على نهج المشرع حيث أقر بإعفاء طالب التحفيظ من
اإلثبات ما دام أنه من تقدم للمحافظة أوال ،وبالتالي ليس هناك ما يلزمه بتوفر شروط
الحيازة فيه ،حيث جاء في القرار الصادر عن المجلس األعلى والذي ورد فيه "إن طالب
التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعى عليه ،وال يجب عليه اإلدالء بحجة حتى يدعم
100
المتعرض تعرضه بحجة قوية".
وجاء في قرار حديث لمحكمة النقض 101أنه "إذا ثبتت الحيازة للمتعرض ،فإن ذلك يستلزم
من المحكمة مناقشة حجج طالب التحفيظ ومقارنتها مع هذه الحيازة ،وترتيب األثر القانوني
على الدعوى بشأن ذلك ،إما منافيا أو إيجابا ،وهو ما لم تقم به المحكمة في نازلة الحال مما
يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني".

100

 النرار الصادر عن المجلا انعلل الصادر بتاريإ  1967 - 12 - 29والنرار عدد  13الصادر بتاريإ  ،2004 - 4منشور بالموي " العيونالراب
علل
14.54
:h
،17/04/2020
الولول
دين"،تاريإ
اون
https://www.laayoune.online/2018/12/news12113.html?m=1

101

 يرار صادر عن محكمة النن  ،عدد  ،13الصادر بتاريإ  8يناير  ،2013في المل المدني عدد ،2012/08/01/561 :منشور بصفحةمغرب النانون بتاريإ  09أكتوبر  2017تاريإ الولول h:18:35 www.maroclaw.com . 2020/04/17 :
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المطلب الثاني  :إشكالية التعارض بين المادة  32من ظ.ت.ع .و المادة
 242من م.ح.ع.
تعتبر مدونة الحقوق العينية في المادة 102 242منها ،الحائز ُمدّعى عليه ،وال يكلف
بإثبات وجه مدخله إلى عقاره المحوز لديه ،إال إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه .غير أن
هذه الضمانة المخولة للحائز سرعان ما يتم سحبها منه ،وتذهب في مهب الريح ،إذا ما قدم
شخص ما مطلب التحفيظ بشأن هذا العقار إلى المحافظة العقارية ،وبذلك يصبح الحائز
متعرضا ،ويصبح طبقا لمقتضيات الفصل 103 32من ظهير التحفيظ العقاري مدعيا ،ملزما
بإثبات وجه مدخله إلى هذا العقار ،وبتقديم الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه ،ويؤدي
الرسوم القضائية وحقوق المرافعة ،أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.
وقد كان هنا ،أيضا ،على المشرع أن يلزم طالب التحفيظ بأن يثبت ما يفيد حيازته للعقار
الذي يرغب في تحفيظه ،ال أن يترك المجال خلسة لمطامع النيات السيئة ،حيث إنه في حالة
ما إذا لم يعلم الحائز الحقيقي بتقديم مطلب التحفيظ على عقاره الذي يحوزه حيازة واقعية في
الوقت المعلوم ،أي قبل أن تنقضي مدة التعرض 104لكي يتعرض على طالب التحفيظ ،وقبل
أن ينقضى أجل التعرض االستثنائي  ،105ولم يقدم الحائز تعرضه على المحافظة ويثبت
حيازته ،فإنه بدون شك يسقط حقه في العقار الذي يحوزه حيازة واقعية مكتملة األركان
والشروط القانونية المنصوص عليها في المادة  240من م.ح.ع ،ألنه فور انتهاء أجل
التعرض يقوم المحافظ بتحفيظ العقار بإسم طالب التحفيظ 106ولو لم يكن يحوزه حيازة
102

 -ورد في الماد  242من م.ح . .مايلي  :يكل

الحائز ببيان و ه مدخله د ذا أدلل المدعي بحجة علل دعواع.

103

 ورد في الفنر ادولل والثانية من الفص  32من ظ.ة .المعدل والمتمم بمنتضل يانون  14.07مايلي  :يعتبر التعرض دويا وكين لم يكن،ذا لم يندم المتعرض خلل ان المنصوص عليه في الفص  25من هذا النانون ،الربوم والورائك المايد لتعرمه ،ولم ياد الربوم النضائية
وتنوق المرافعة أو لم يثبت تصوله علل المساعد النضائية.

تادى الربوم النضائية وتنوق المرافعة عن ك واتد من التعرماة المتعلنة بالمطل الواتد ويتم ابتخلصخا من طر
كتابة الضب بالمحكمة ادبتدائية.

المحافظة العنارية لفائد

104

 تيث ورد في الفص  27من ظ.ة ، .مايلي ":د ينب أي تعرض بابتثناء ما هو منصوص عليه في الفص  29بعد انصرام أيبتدئ من تاريإ نشر اإلعلن المذكور في الفص  23من هذا النانون بالجريد الربمية".

ثخرين

105

 تيث ورد في الفص  29من ظ.ة ، .مايلي ":بعد انصرام ان المحدد في الفص  27أعلع يمكن أن ينب التعرض بصفة ابتثنائية منطر المحافظ علل انملك العنارية ،ولو لم يرد علل مطل التحفيظ أي تعرض بابك ،ثريطة أن د يكون المل يد و ه لل المحكمة ادبتدائية.

يتعين علل المتعرض أن يدلي للمحافظ علل انملك العنارية ،بالورائك المبينة ل بباب التي منعته من تنديم تعرمه داخ ان
المدعمة لتعرمه .كما يتعين عليه أن يادي الربوم النضائية وتنوق المرافعة أو يثبت تصوله علل المساعد النضائية.
يكون يرار المحافظ علل انملك العنارية برف

 ،وبالعنود والورائك

التعرض وير ياب للطعن النضائي".

106

 تيث ورد في الفص  30من ظ.ة ، .مايلي  ":خلل الثلرة أثخر الموالية دنصرام أ التعرض ينوم المحافظ علل انملك العناريةبتحفيظ العنار بعد التحنك من نجاز مي اإل راءاة ا لمنرر في هذا النانون ،ومن ثرعية الطل وكفاية الحجر المدلل بخا ،وعدم ويو أي
تعرض".
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واقعية مكتملة الشروط المادتين  240و  239من م.ح.ع  ،فمبدأ التطهير 107هنا ينتج اثاره
فيحرم الحائز من أي طعن إداري أو قضائي في الرسم العقاري الذي أنشأه المحافظ في إسم
108
طالب التحفيظ ،كما تكتسب الحقوق العينية المسجلة في الرسم العقاري مناعة مطلقة.
وهذا بدون شك يهدد األمن العقاري ببالدنا ،األمر الذي ال يساهم في جعل العقار رافعة
أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وجعله البنية الصلبة التي تنبني عليها مختلف
السياسات العمومية في مجال توفير البنيات التحتية والمرافق والتجهيزات العمومية،
والتخطيط والتهيئة العمرانية ،وتوفير السكن الالئق ،وتشجيع االستثمار المنتج ...إلخ،109
وهذا ما ذهب إليه المجلس األعلى 110في أحد قراراته ،حيث اعتبر أن " :كال الطرفين
يدعي حيازته للمدعى فيه من خالل رسم التصرف الذي أدلى به وأنه كان على المحكمة أن
تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق بشأن الحيازة المذكورة لما لذلك من تأثير على الفصل في
النزاع.
وهو نفس االتجاه الذي جاء في قرار آخر للمجلس األعلى  ، 111بحيث ورد به أن " :إدالء
الطاعن المتعرض بموجب تصرف في الملك يعتبر شاهدا عرفيا لفائدته فكان على
المحكمة ،والحالة هذه ،أن تناقش حجة الطرفين وتبحث في حيازة الطعن المدعى فيه ".

المبحث الثاني  :اإلشكاالت العملية لدعوى الحيازة
إن اإلشكاالت التي تعرفها دعوى الحيازة لم تقتصر على القانون فحسب ،بل تجاوزته الى
إشكاالت عملية تطرح على مستوى المحاكم والمساطر المتبعة إلقرار حق الحيازة

وإرجاعه إلى ما كان عليه (المطلب األول) ،وكذا الجهات المختصة للمطالبة بهذا
الحق وتنفيذه (المطلب الثاني).
107

ينصد بمبداء أو ياعد التطخير في نظام التحفيظ العناري  :تطخير العنار من ك تك عيني أو تحم عناري متعلك بالملا و بطلنه ذا لم يتم
تضمينه في الربم العناري من يب أي ثخ خلل مسطر التحفيظ ،و التنادم د يزيد أي تك عيني علل عنار محفظ و د يزي أي تك من
الحنوق العينية المسجلة بالربم العناري كما اء في الفنر  2من الفص  1من ظ .ة . .الذي تم تعديله و نسخه بمنتضل يانون ريم .14.07
108

 ورد في الفص  63من ظ.ة . .المعدل والمتمم والمغير بنانون ريم  14.07مايلي  " :ن التنادم د يكسفي موا خة المالا المنيد ،ود يسن أي تك من الحنوق العينية المنيد بالربم العناري".

أي تك عيني علل العنار المحفظ

109

 من تنرير التركيبي تول واي يطا العنار بالمغرب للمناظر الوطنية للسيابة العنارية للدولة ودورها في التنمية اإليتصادية واإل تماعية،المنعند بالصخيراة في  8و 9من د نبر ،2015ص .11 :
110

-

قرار المجلس األعلى عدد  2777المؤرخ في  2006/09/27ملف مدني عدد  ،2005/1/1893منشور بموقع مغرب القانون

 https://www.marocdroit.comتاريإ الولول16/04/2020 h: 22:33.
111

 -يرار المجلا انعلل عدد  2459المار في  2006/07/26مل

مدني عدد  ،2005/1/1/3337منشور بنفا الموي .
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المطلب األول  :اإلشكاالت المتعلقة بحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت
عليه في ظل دعاوى الحيازة
إن المقصود هنا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه" ،هو استرداد حيازة العقار أو رد
حيازة العقار للحائز ،الذي خرج العقار من يده بغير حق ،بعمل من أعمال الغصب أو
الحيل ،بقصد رد هذه الحيازة إليه ،إلى حين صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق
112
لها" .
والمشرع المغ ربي ،إضافة إلى الحماية الموضوعية من خالل مقتضيات القانون العقاري
التي منحها للحيازة التي تم تناولها في المبحث األول ،نجده منح للحيازة حماية من نوع
آخر ،أال وهي الحماية القضائية التي تتجلى في إمكانية اللجوء إلى القضاء الذي يقر هذا
الحق ويحميه ،وفي المساطر التي يوفرها للمتقاضي صاحب حق الحيازة ،من خالل
الدعوى التي يسلكها سواء أكانت دعوى عمومية بواسطة النيابة العامة أو بواسطة شكاية
مباشرة من طرفه ،إذا ما تعرضت حيازته للغصب واالستيالء غير الشرعي ،وهي حماية
تأخذ مشروعيتها من منطق تحقيق األمن العقاري والحفاظ عليه.
ودعوى استرداد الحيازة تُرفع من الحائز عندما تنزع حيازته للعقار أو الحق العيني كله أو
بعضه .وسميت
هذه الدعوى بدعوى استرداد الحيازة ألن المدعي يطلب رفع التعدي الواقع عليها.

113

وإلى جانب هذه الحماية المسطرية للحيازة ،هناك حماية من نوع آخر هي الحماية
الجن ائية التي يمنحها القانون الجنائي للحائز ،نتيجة عمل إجرامي يقع على حيازته للعقار
بقصد سلبها أو انتزاعها منه .114ولذلك نص الفصل  570من القانون الجنائي على جنحة
انتزاع عقار من حيازة الغير ،115فالمشرع المغربي كان حكيما حينما شدد في عقوبة من

112

 عبدهللا بن راثد بن محمد التميمي" ،الحماية الجنائية والمدنية للحياز ،درابة تيصيلية تطبينية منارنة" ،ربالة لني دبلوم المابتر فيالما ستير في النانون الخاص ،كلية الحنوق ،امعة ناي العربية للعلوم انمنية،2005 ،ص .131 :

113

 -عبد اإلله صاعو"،دعوى الحياز في التشري المغربي" ،مجلة يانون انعمال ،عدد  ،2017 ،15ص.87 :

114

 -محمد لعروصي "،الحماية الجنائية للمنازعاة العنارية" ،مجلة النضاء الجنائي ،العدد .2017 ،6/5ص.119 :

115

 ورد في الفص  570من النانون الجنائي ما يلي  :يعاي بالحبا من ثخر لل بتة أثخر وورامة من مائتين لل خمسمائة درهم من انتزعنارا من تياز ويرع خلسة أو بابتعمال التدليا.
فيذا وي انتزا الحياز ليل أو بابتعمال العن أو التخديد أو التسلك أو الكسر أو بوابطة أثخاص متعددين أو كان الجاني أو أتد الجنا يحم
بلتا ظاهرا أو مخبي فين الحبا يكون من رلرة أثخر لل بنتين والغرامة من مائتين لل ببعمائة وخمسين درهما.
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ارتكب جريمة مقترنة مع وسيلة 116أو ظرف 117من الظروف المشددة ،إذ نجده قد رفع الحد
األدنى للعقوبة من شهر إلى ثالثة أشهر ،ورفع من الحد األقصى من ستة أشهر إلى سنتين؛
ذلك ّ
أن السلوك الذي أتى به الجاني أخطر من السلوك الذي نصت عليه الفقرة األولى من
نص الفصل .كما نجده قد رفع من الحد األقصى للعقوبة المالية من خمسمائة درهم إلى
سبعمائة وخمسين درهما ،بينما أبقى على الحد األدنى كما هو (مائتا درهما) ،وهذا األمر
يتفق فيه المشرع المغربي مع المشرع الجزائري  118في التشديد في العقوبة إذا اقترن فعل
119
االنتزاع بظرف مشدد.
لقد جاء الفصل  570من القانون الجنائي شامال بحمايته لجميع أنواع العقارات الواردة
بالمغرب ،باستثناء أراضي الجماعات الساللية أو أراضي الجموع ،حيث ورد نص خاص
يحميها بموجب المادة 120 36من القانون الجديد رقم 121 62.17الذي ينظم هذه األراضي.
والمشرع من خالل هذه المادة قد تجاوز إشكال النقص الذي يعتري الفصل أعاله من
القانون الجنائي ،بحيث نص ،إلى جانب الغرامة المالية والعقوبة الحبسية ،على إرجاع
الحال إلى ما كان عليه بالنسبة للعقار الذي تعرضت حيازته لالستيالء ،وهذا فيه ضمانة
وحماية أكثر لألمن العقاري .غير أنه كان على المشرع أن يقوم بتعديل الفصل  570من
ا لقانون الجنائي حتى تستفيد جميع العقارات من هذه الضمانة ،ال أن ينتظر حتى تصدر
116

 " هذع الوبائ هي العن أو التخديد ،فكلما انتزعت تياز الملا العناري بيتدى هاتين الوبيلتين طبنت العنوبة المشدد دون تا ة لل البحثعن الخلسة أو التدليا ،كما أن و ود ظرو تشديد كالتعدد أو تم السلح ،د أرر له من هاتين الوبيلتين نن المشر يرر عنوبة واتد كن العن
أو التخديد ،من ثخ واتد او عد اثخاص،كان الجاني أو أتد الجنا مسلحا أم د" .أتمد الخمليشي" ،النانون الجنائي الخاص ،الجزء الثاني،
مكتبة المعار ،الرباط ،الطبعة الثانية،ص .477 :

117

 أما ظر التشديد فيشم اللي و التسلك و الكسر وتعدد ادثخاص و تم السلح،فخذع الظروود تستن بمفردها لتكون الركن المادي للجريمة .أتمد الخمليشي ،المر السابك ،ص .477 :

يظخر ارارها خاصة م الخلسة او التدليا

118

 تيث ورد في الفنر الثانية من الماد  386من يانون العنوباة الجزائري مايلي " :وإذا كان انتزا الملكية يد وي ليل بالتخديد أو العن أوبطرينة التسلك أو الكسر من عد اثخاص أو م تم بلح ظاهر أو مخبي بوابطة واتد أو أكثر من الجنا  ،فتكون العنوبة الحبا من بنتين لل
عشر بنواة ،والغرامة من  20.000دل لل  100.000دل".

119

 مال النتال" ،الحماية الجنائية للحياز العناريّة  ،درابة تحليلية منارنة "،ربالة مندمة لني ثخاد الدكتوراع في النانون الخاص ،كليةالحنوق ،امعة أبو بكر بلنايد – تلمسان،2015 - 2014 ،ص .273 :

120

 ورد في الماد  36من النانون  62.17ما يلي " :دون اإلخلل بالعنوبة انثد المنصوص عليخا في النوانين الجاري بخا العم  ،يعاي بالحبامن بنة لل خما بنواة وورامة من  10.000درهم لل  100.000درهم:

 ك من يام أو ثارك بيية صفة في عداد ورائك تتعلك بالتفويت أو بالتنازل عن عنار أو ادنتفا بعنارمملوك لجماعة بللية خلفا للمنتضياةالنانونية الجاري بخا العم ؛
 ك من يام أو ثارك في عداد ورائك تنفي الصبغة الجماعية عن عنار تاب لجماعة بللية ،خريا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بخاالعم .
121

 ظخير الشري ريم  ،1.19.115الصادر في  7ذي الحجة 9(،1440وشت ،)2019بتنفيذ النانون ريم  ،62.17بشين الوصاية اإلدارية عللالجماعاة السللية و تدبير أملكخا ،ل.ر  ،6807الصادر في  24ذي الحجة  26( ،1440وشت  ،)2019ص .5887 :
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القوانين الخاصة فتقوم بحل إشكالية النقص الذي يعتري النص العام ويقتل َع اإلشكال من
أصله" .وعليه ،فإن كل فصل إدانة في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير دون أن يرافقها
122
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ،يجعله فارغا من محتواه وهدفه المنشود ".
وهناك إشكاالت أخرى يطرحها هذا الفصل ،تتعلق بالطبيعة القانونية للحكم بإرجاع الوضع
إلى حاله في جرائم االعتداء على الحيازة العقارية وإشكاالت تنفيذه ،حيث إن الفصل 570
من القانون الجنائي لم يحدد من خالله المشرع هذه الطبيعة ،مما جعل األمر يطرح إشكاال
في تضارب اآلراء الفقهية واألحكام والقرارات القضائية ،وأدى إلى الخضوع للقواعد
العامة المقررة في ق.م.ج ،و ق.ج.
وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للحكم بإرجاع الوضع إلى حاله ،فقد اختلف الفقه بشأنها إلى
اتجاهين :
 االتجاه األول يرى بأن إرجاع الوضع إلى حاله جزء من التعويض المدني المترتب عنانتزاع الحيازة لفائدة المتضرر من فعل االنتزاع ،وقد قاموا بتقسيم هذا التعويض إلى
تعويض نقدي ،والذي يجد سنده في الفصول 123105و  124106من ق.ج ،هو المبلغ
المالي الذي يستحقه المتضرر جبرا لما حصل له جراء حرمانه من حيازة أرضه،
وتعويض عيني يتجلى في تمكينه من حيازة العقار المعتدى عليه وإعادة وضع يده عليه
125
بصورة مادية وفعلية .
ويترتب عن اعتبار إرجاع الوضع إلى حاله تعويضا مدنيا ،ما يلي :

122

 محمد بن تسان " ،الحماية الجنائية للحياز العنارية" ،ربالة لني دبلوم المابتر في النانون الخاص،كلية الحنوق ،امعة عبد الملاالسعدي ،2016 - 2015،ص .101 :

123

 ورد في الفص  105من النانون الجنائي مايلي " :ك تكم بعنوبة أو تدبير ويائي ،يجالنواعد المنصوص عليخا في الفصلين  347و 349من المسطر الجنائية .

أن يبت في الصوائر ومصاري

الدعوى طبك

ويج أن يبت علو علل ذلا ،ذا ايتضل الحال في طلباة الرد والتعويضاة المدنية".
124

 ورد في الفصأصحاب الحك فيخا.

 106من النانون الجنائي مايلي" :الرد هو عاد انثياء أو المبالا أو انمتعة المننولة الموموعة تحت يد العدالة لل

ويمكن للمحكمة أن تيمر بالرد ولو لم يطلبه صات الشين".
125

 ورد في الفص  107من النانون الجنائي ما يلي " :يجوز للمحكمة علو علل ذلا ،بنرار معل  ،بناء علل طل المجني عليه أن تيمر برد: - 1المبالا المتحصلة من بي انثياء أو انمتعة المننولة التي كان له الحك في ابتردادها عينا.
 - 2انثياء أو انمتعة المننولة المتحص عليخا بوابطة ما نتر عن الجريمة ،م اتترام تنوق الغير".
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 أن يتم تقديم طلب إرجاع الوضع إلى حاله في إطار الدعوى المدنية التابعة ،طبقا للقواعدالمنظمة لهذه األخيرة شكال وموضوعا ،أو في إطار الدعوى المدنية المستقلة بعد ثبوت
126
نهائية الحكم القضائي باإلدانة وذلك طبقا لما تقتضيه قواعد المسؤولية .
 أن يتم تقديم طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من طرف المتضرر صاحب المصلحة127
أو ممن ينوب عنه  ،فال تتدخل المحكمة من تلقاء نفسها في هذا الشأن.
االتجاه الثاني  :يرى أصحاب هذا الرأي أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه جزء من
الدعوى العمومية ،وبالتالي من العقوبة الزجرية الصادرة في جريمة انتزاع الحيازة ،ذلك
أنه إذا كانت مقتضيات الفصل  570من القانون الجنائي ال تنص عليه صراحة كتدبير
أصلي أو مكمل للعقوبة ،إن قاعدة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من النظام العام تفرضه
إلى جانب ما جاء منصوص عليه في القواعد العامة ل ق.ج  ،و ق.م.ج ،وأن األمر بذلك ال
يعتبر خروجا عن مبدأ حياد القاضي أو الحكم بما ال يطلبه الخصوم ،ألنه متى كانت القاعدة
متعلقة بالنظام العام ،تبقى المحكمة مطالبة بالحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كلما
128
توفرت شروطه الضرورية تحت طائلة تبرير قرار الرفض.
االتجاه الثالث  :وهذا االتجاه ذهب موازنا بين االتجاهين السابقين حيث اعتبر أن يتعين
البث في طل ب ارجاع الوضع إلى حاله بنوع من المرونة والسهولة في المسطرة حماية
لحق المتضرر في حيازة عقاره الى حين صدور تشريع يحدد جميع الجوانب المتعلقة بذلك
129
عبر المبادئ التالية :
● اعتبار ارجاع الوضع الى حاله يتسم بطبيعة مختلطة في الدعوى أمام المحكمة
المدنية ،كتدبير مرت بط بالعقوبة الزجرية وجزء من التعويض المستحق للمتضرر،
الى جانب التعويض عن الضرر جراء الحرمان من الحيازة.
● اعتبار ارجاع الوضع إلى حاله استشكاال بعد صدور الحكم القاضي باإلدانة من
أجل انتزاع الحيازة ومراجعة المحكمة الزجرية مصدرة قرار اإلدانة في طلب

126

 تسن تمداوي" ،الحماية الجنائية للعنار علل موء العم النضائي -طنجة نموذ ا" ،بحث نخاية التدري بالمعخد العالي للنضاء ،الفول ،41فتر التدري ،2017 - 2015ص .79 :

127

 -محمد بن تسان ،مر

128

 -تسن تمداوي ،مر

السابك ،ص .100 :
السابك ،ص .80 :

129

 حسن البكري  "،الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي( الحكم  -التعليق)  ،مكتبة الرشاد ،الطبعة االولى ،2001سطات ،ص .139 :
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ارجاع الوض ع الى حاله باعتباره ردا شأنه في ذلك شأن مراجعتها كلما استشكل
األمر في مصاريف الدعوى وغيرها تطبيقا للفصل  130646من ق.م.ج.
ورأى القضاء بهذا الخصوص فقد كيف جريمة انتزاع الحيازة في أحد قرارات محكمة
النقض التي ورد بها ما يلي" :131إن انتزاع حيازة عقار حسب الفصل  570من ق.ج ،ال
يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه ،بل يتحقق بمجرد منع الحائز من االنتفاع
الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية
في أوجه المخصصة له ،بما في ذلك تصويره سواء بالضرب أو بالبناء او بأي شكل من
األشكال ،والذي يشكل في نفس الوقت فعال ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج
ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور".
وفيما يتعلق بحكم بإرجاع الحال إلى ما كان عليه في إطار دعوى الحيازة فإن القضاء
بدوره انقسم إلى اتجاهين ،اتجاه يرى أن للمحكمة أن تقرر إرجاع العقار لحائزه األول ولو
لم يطلبه ،ألنه يعتبر ردا لما يجب رده الذي يحق للمحكمة أن تحكم به تلقائيا طبقا للمادة
 106من ق.ج من ذلك قرار للمجلس األعلى الذي ورد فيه " 132بأنه لمحكمة الموضوع
الصالحية بالحكم برد ما يلزم رده من غير أن يطلب منها ذلك” .وبمقابل ذلك هناك قرارات
قالت إن المحكمة ال يمكنها الحكم بإرجاع الحيازة إلى صاحبها إال إذا طلب منها ذلك طبقا
ألحكام الدعوى المدنية التابعة.
ومن ذلك القرار آخر للمجلس األعلى 133الذي جاء فيه ما يلي “لما اعتبرت المحكمة أن
المشتكي لم يقدم مطالب مدنية في المرحلة االبتدائية وصرحت بذلك بعدم قبول استئنافه ثم
قضت بناء على استئناف النيابة العامة وحدها بإلغاء الحكم االبتدائي القاضي بالبراءة من
اجل الهجوم على ملك الغير وحكمت على المتهم باإلدانة بإفراغ األمالك المعتدى عليها
تكون قد خرقت القانون ،ألن اإلفراغ يدخل ضمن المطالبة بالحق المدني الذي لم يقدمه
المشتكي”.

130

 ورد في الفصل  646من قانون المسطرة الجنائية ما يلي " :إذا لم ينفذ المدين االلتزامات التي أدت إلى إيقاف اإلكراه البدني ،أمكن إكراههمن جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته".

131

 يرار صادر عن محكمة الننعدد ، 76ص .307 :

عدد  116بتاريإ  16يناير  ،2016في المل

الجنحي عدد  ،12302/6/6/2012مجلة يضاء محكمة النن

132

 يرار صادر عن المجلا انعلل عدد  1715تاريإ ، ،1974/12/05منال بدون ناثر "،الحماية الجنائية للعنار علل موء التشريh: 22:3
المغربي"،منشور بالموي اإللكتروني لمجلة المختبر النانوني ،بنة النشر ،2016تاريإ الولول- 2020/04/21 :
www.labodroit.com .

133

 -يرار صادر عن المجلا انعلل عدد  4971تاريإ ، 1983/06/26منشور بنفا منال .
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وفي رأينا المتواضع فإن الرأي األقرب إلى الصواب هو ما أورده االتجاه الثاني إذ انه
يحقق القدر الكافي من الحماية التي يحتاجها المدعي حيث أن إرجاع الحال إلى ما كان عليه
في دعوى الحيازة هو من البديهيات التي كان على المشرع أن ينص عليها في الفصل 570
،ومنه فان هذا اإلجراء يجب أن يتم من قبل القضاء الجنائي تكملة للدعوى العمومية عن
طريق الدعوى المدنية التابعة بشكل تلقائي ال أن يطرق المدعي باب القضاء من جديد وأن
يسلك مساطر جديدة أي إجراءات الدعوى المدنية بعرض القضية مجددا على القضاء
المدني .وهذا االتجاه أيده القضاء في أحد قرارات المجلس األعلى ":134إن تدبير إرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه يصدره القضاء الزجري تلقائيا دون حاجة إلى طلبه بسبب ارتباطه
بالجريمة المدان بها المحكوم عليه" ،وأن يكون هذا األمر تكملة للعقوبات التي نص عليها
في الفصل  ،570واالتجاه الثاني كان أيضا صائبا ألن المشرع ذهب فيه حسب ما أوردته
المادة  36من القانون  62.17المتعلق بتدبير األراضي الجماعات الساللية السالف الذكر.
إال أن الخالف الحاصل حول الطبيعة القانونية إلرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ،بين كونه
تعويضا عينيا يحكم به في إطار الدعوى المدنية التابعة أو جزء من العقوبة الزجرية نتج
عنه إشكاالت متعددة تتعلق بالمسطرة المتبعة في تنفيذه.
وعليه  ،فإنه إذا اعتبر إرجاع الوضع إلى حاله تعويضا عينيا ،يحكم به في إطار الدعوى
المدنية التابعة فإن التنفيذ يكون بناء على طلب من المستفيد أو من ينوب عنه ،135ويتم
التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم ،والبت في هذا اإلطار من
الحصول على نسخة تنفيذية من الحكم القاضي بإرجاع الوضع إلى حاله ،وتبليغ الحكم إلى
المحكوم عليه وال يتم التنفيذ إال بالحصول على إذن من كتابة الضبط136 ،مع إمكانية
االستعانة بالسلطات العمومية.

134

نحي عدد  ،98/17641أوردع عبد الواتد ثعير،
 يرار صادر عن المجلا انعلل المار في  2000/5/23تحت ريم  6/1031مل"يراء في الفص  570من النانون الجنائي (فنخا ويضاء)"،في https://www.maghress.com/alittihad/1211883 ،2015 - 04 - 14
تاريإ الولول في .23:19h،2020/04/22

135

 اء في الفص  429من يانون المسطر المدنية ما يلي  ":تنفيذ انتكام الصادر من محاكم المملكة في مجمو التراب الوطني بناء عللطل من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.
يتم التنفيذ بوابطة كتابة مب المحكمة التي أصدرة الحكم أو ذا ايتضل الحال وفنا لمنتضياة الفص  439من هذا النانون.
يكل

ياض بمتابعة راءاة التنفيذ يعين من طر

يمكن لمحكمة ادبتانا
136

رئيا المحكمة ادبتدائية بايتراح من الجمعية العامة .

أن تعخد بتنفيذ يراراتخا لل محكمة ابتدائية" .

 -انظر الشرقي الحراث" ،دور كتابة الضبط في القضايا العقارية" ،مكتبة الرشاد  ،سطات  ،الطبعة األولى  ،2014ص .87 - 86 :
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أما إذا اعتبر جزء من العقوبة فإن الجهة المكلفة بتنفيذه هي النيابة العامة ،وفق مسطرة
تنفيذ المقررات القضائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية طبقا للمادة  37من
ق.م.ج.
ولما كانت النيابة العامة هي التي يجب أن تسهر على تنفيذ هذا اإلجراء ،فإنه يتعين عليها
أن تعهد بذلك إلى أعوانها التابعين لها في إطار الشرطة القضائية حسب المادة  22من
ق.م.ج ،ال إلى قسم التنفيذ ،التابع للمحكمة كما هو عليه األمر في الميدان القضاء المدني.
وعندما يتم التنفيذ في إطار الدعوى العمومية تكملة للعقوبة التي حكمت على الجاني فإن
األمر يكتنفه بعض الصعوبات ،فإن هذا اإلجراء لن ينفذ حتى ال تعد إمكانية للطعن في
وجه المدعى عليه المتهم ،حسب ما جاء في الفصل 137598من ق.م.ج ،وبالتالي يفقد
المدعي مزية االستفادة من سلوك المسطرة المدنية التي تخول له حق في التنفيذ بمجرد
استنفاذ طرق الطعن العادية التي تخوله حق فيه التنفيذ بمجرد استنفاذ طرق الطعن العادية،
حسب ما جاء في المادة 138597من ق.م.ج.
وفي نافلة القول فإن الغموض الذي يكتنف الطبيعة القانونية للحكم إلرجاع الحالة إلى ما
كانت عليه يثير في الواقع العملي العديد من الصعوبات في مسطرة تنفيذه ،ويتجلى هذا في
تنازع التنفيذ بين النيابة العامة والمطالب بالحق المدني ،ولم يقتصر الخالف الحاصل حول
أي المسطرة يجب اتباعها في هذا النوع من الدعاوى فقط بل امتد ليشمل الخالف حتى
الجهة القضائية المختصة بالبث في صعوبة هذا التنفيذ.

137

 ورد في الماد  598من يانون المسطر الجنائية مايلي  " :يمكن أن يجري التنفيذ بطل من الطر المدني طبنا لنواعد المسطر المدنية،بمجرد ما يصبح المنرر الصادر بمنح التعويضاة المدنية نخائيا ً لعدم يبوله ني طريك من طرق الطعن العادية.
د يجوز تطبيك اإلكراع البدني د ذا اكتس المنرر المذكور يو الشيء المنضي به".

138

 ورد في الماد  597من يانون المسطر الجنائية مايلي " :تنوم النيابة العامة والطرباإلدانة تس الشروط المنصوص عليخا في هذا النسم.

المدني ،ك فيما يخصه ،بتتب تنفيذ المنرر الصادر

ين التنفيذ بطل من النيابة العامة عندما يصبح المنرر وير ياب ني طرينة من طرق الطعن العادية ،أو لطعن بالنن
يحك لوكي الملا أو الوكي العام للملا أن يسخر النو العمومية لخذع الغاية".
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المطلب الثاني  :إشكالية االختصاص النوعي في البت في صعوبة تنفيذ رد
الحالة إلى ما كانت عليه في دعوى الحيازة.
والتنفيذ عموما هو" تحقيق الشيء أو إخراجه إلى الواقع ،أي أنه تلك الوسيلة القانونية التي
تمارسها السلطة العامة تحت إشراف القضاء ،وبأمر منه  ،بناء على طلب الدائن الذي
يمتلك أمر التنفيذ و لوج المواطنين إلى القضاء الستصدار األحكام ليس غاية في حد ذاته بل
139
وسيلة إلجبار المحكوم عليه كي يرد الحق لصاحبه قهرا".
لقد برز إلى السطح اتجاهان رئيسيان حول تحديد الجهة المختصة قانونا بالبث في
الصعوبات الناجمة عن تنفيذ إرجاع الحال إلى ما كان عليه في دعوى الحيازة.
االتجاه األول  :يرى أن قاضي المستعجالت ،سواء رئيس المحكمة االبتدائية أو الرئيس
األول لمحكمة االستئناف ،هو المختص بالبت في الصعوبات الناجمة عن تنفيذ حكم إرجاع
الوضع إلى حاله ،إذ ينص الفصل 140149من ق.م.م على أنه يجري التنفيذ بطلب من
المطالب بالحق المدني ،ويرجع االختصاص إلى قاضي المستعجالت بصفة حصرية كلما
تعلق األمر بتنفيذ حكم.وهو ما أكدته محكمة النقض 141في أحد قراراتها "من اختصاص
قاضي المستعجالت إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حماية للوضع الظاهر والمستقر ومنعا
من مباشرة تغيير هذا الوضع الضامن لالستقرار.
االتجاه الثاني :يرى أن الصعوبات الناتجة عن تنفيذ األحكام الزجرية عموما ولو تضمنت
مطالب مدنية ينعقد االختصاص فيها إلى المحكمة الجنحية أو الجنائية التي أصدرت الحكم
طبقا للمادة 142599من ق.م.ج ،ويزكي هذا االتجاه ما جاء في المادة 14340من ق.م.ج.
139

 محمد اددريسي"،الحماية الجنائية للعنار نحو تكريا تماية يانونية كاملة" ،منشوراة مجلة منازعاة انعمال،العدد  ،10د نبر ،2018ص.87 :

140

 ورد في الماد  149من يانون المسطر المدنية مايلي " :يخت رئيا المحكمة ادبتدائية وتدع بالبت بصفته ياميا للمستعجلة كلما توفرعنصر ادبتعجال في الصعوباة المتعلنة بتنفيذ تكم أو بند ياب للتنفيذ أو انمر بالحرابة النضائية أو أي راء آخر تحفظي بواء كان النزا في
الجوهر يد أتي علل المحكمة أم د ،باإلمافة لل الحادة المشار ليخا في الفص السابك والتي يمكن لرئيا المحكمة ادبتدائية أن يبت فيخا بصفته
ياميا للمستعجلة.
ذا عاق الرئيا مان يانوني أبندة مخام يامي المستعجلة لل أيدم النضا .
ذا كان الن زا معروما علل محكمة ادبتانا

مارس هذع المخام رئيسخا انول.

تعين أيام وباعاة لساة النضاء المستعج من طر
141

 يرار صادر عن محكمة الننالسابك،ص .83 :

الرئيا".

عدد  538مار في  13/02/2008مل

142

مدني عدد  1/6/2006 / 963أوردع محمد اددريسي ،المر

 ورد في الماد  599من النانون المسطر الجنائية" :ير النظر في النزاعاة العارمة المتعلنة بالتنفيذ لل المحكمة التي أصدرة المنررالمراد تنفيذع ويمكن لخذع المحكمة أيضا أن تنوم بتصحيح انخطاء المادية الصرفة الوارد فيه".
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إلى جانب أن المشرع ق ضى بأحقية االختصاص يرجع إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة
المخول لها حق مراقبة و السهر على تسيير عمل الضابطة القضائية ،وتنفيذ المقررات
القضائية و أوامر قاضي التحقيق والبث في الشكايات واستعمال طرق الطعن في األحكام
144
بموجب المواد  49-41-40-36من قانون المسطرة الجنائية .
والقضاء االستعجالي ال يجوز له أن يقضي بإرجاع الحال إلى ما كان عليه وذلك بإزالة ما
أحدثه المتعرض بهدم ما بناه أو إقامة ما هدمه إذ أن حكمه برد الحيازة ال يعتبر قضاء في
وضع يد وإنما قضاء بإجراء تحفظي يرد منه رد عدوان الغاصب محافظة على األوضاع
الم ادية الثابتة لضمان استقرار األمن وال جدال في أن إرجاع الحال إلى ما كان عليه بالبناء
أو الهدم يعتبر قضاء موضوعيا يخرج من اختصاص القضاء المستعجل ،145والقضاء
146
االستعجالي يكون مختصا بطرد المحتل عندما يكون العقار المحفظ.
وهذا التذبذب في مواقف محاكم الموضوع يمس من الناحية العملية بحقوق الطرف
المتضرر بحيث يصبح تحت رحمة الهيئة وسلطتها التقديرية في التكييف الذي ترتئيه مناسبا
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه الشيء الذي يجعلنا نؤكد على لحكم ضرورة الحسم
التشريعي في هذه المسألة عوض تركها مثار جدال بين الفقه والقضاء وذلك بالتنصيص
147
صراحة على هذا المقتضى.
وفي رأينا المتواضع بخصوص االتجاه األقرب إلى الصواب هو االتجاه الثاني ،ذلك أن
قانون المسطرة المدنية باعتباره القانون األصل ،ينص في فصله 148 26على أن كل
143

 ورد في الفنر  7من الماد  40من ق.م.ل مايلي  " :يجوز لوكي الملا ذا تعلك انمر بانتزا تياز بعد تنفيذ تكم ،أن ييمر باتخاذ أي راءتحفظي يراع ملئما ً لحماية الحياز و ر ا الحالة لل ما كانت عليه ،علل أن يعرض هذا انمر علل المحكمة أو هياة التحنيك التي رفعت ليخا
النضية أو التي بترف ليخا خلل رلرة أيام علل انكثر لتيييدع أو تعديله أو لغائه.

يجوز له في تالة عدم و ود منازعة دية ،أن ييمر برد انثياء التي مبطت أرناء البحث لمن له الحك فيخا ،ما لم تكن دزمة لسير الدعوى أو
خطير أو يابلة للمصادر .
يسخر علل تنفيذ أوامر يامي التحنيك ويضاء انتدا ومنرراة هيااة الحكم".
144

 -عبد اإلدع صاعو ،المنال السابك،ص .91 :

145

 عز الدين الدناصوري وتامد عكاز "،النضاء المستعج ويضاء التنفيذ في موء الفنه والنضاء"  ،الطبعة الثالثة ،طب بدار المعار ،مصر ،1991 ،ص .408 :

146

 -تسن تمداوي ،المر

147

 -فاطمة العلمي" ،النضاء ادبتعجالي في الماد العنارية" ،بحث نخاية التكوين الملحنين بالمعخد العالي للنضاء ،2017 - 2015 ،ص .100 :

السابك ،ص .82 :

148

 اء في الماد  26من ق.م.م ،مايلي " :تخت ك محكمة م مراعا منتضياة الفص  149بالنظر في الصعوباة المتعلنة بتيوي أو تنفيذأتكامخا أو يراراتخا وخاصة في الصعوباة المتعلنة بالمصاري المادا أمامخا.
د تستين

انتكام الصادر طبك الفنر السالفة د ذا كانت انتكام في الدعاوى انصلية يابلة هي نفسخا للبتانا ".
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محكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة
في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها ،مع مراعاة مقتضيات الفصل  149من
القانون السالف الذكر.
إال أن المشرع كان حكيما عندما لم يحدد آجل البث الجهة القضائية المختصة في تنفيذ أمر
الصادر عن النيابة العامة بإرجاع الحال إلى ما كان عليه سواء بتأييده أو بتعديله أو إلغاءه،
ألن في شأن التقييد المحكمة بأجل البث في هذا األمر أن يضرب بما تتمتع به المحكمة من
سلطة تقديرية واسعة ومطلقة في تجهيز الملف والبت فيها وحل النزاع المعروض عليها
طبقا للقانون .إال أنه كان حريا بالمشرع أن يحدد آجاال إحالة النيابة العامة بإجراء تحفظي
أو بإرجاع الحال إلى ما كان عليه بشكل مستقل عن ملف الجريمة ،وذلك حتى ال يفرغ
تدخل النيابة العامة في منازعات العقار من محتواه ،ألن من شأن إطالة أمد الملف بين يدي
جهة اإلحالة ضرب السرعة التي ارتآها المشرع من خالل الفصل  40و  49من
149
ق.م.ج.
إن تنفيذ الحكم بإرجاع الحال إلى ما كان عليه في إطار دعوى الحيازة كاختصاص في
نظرنا المتواضع يجب أن يمنح للنيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية المعروضة على
القضاء الزجري المغربي ذلك أن النيابة العامة هي الجهة التي يعهد إليها بتحريك الدعوى
العمومية في دعوى استيالء على الحيازة ثم لتسهيل األمر على الحائز الذي نزعت حيازته
في استرداد حيازته عوض أن يقوم بمطالبة من طرف رئيس المحكمة كإجراء جديد يجب
أن يتقدم به والذي يهدر الزمن القضائي ويثقل كاهل المحاكم المدنية ،والى جانب أن النيابة
العامة هي الجهة الساهرة على ضمان األمن ،وتحقيق المصلحة العامة وحماية النظام العام،
وكذلك إن إعطاء االختصاص الى النيابة العامة يحقق المزيد من الضمانات الحيازة العقارية
حتى يتم إدماج العقار غير المحفظ في عجلة التنمية والدورة االقتصادية ،وبطبيعة الحال
تحقيق األمن العقاري بالمغرب.

الخاتمة
بناء على ما سبق ذكره وتناوله في صلب الموضوع فإنه وجب وأكثر من أي وقت مضى
إحاطة العقار بالمغرب وتطويقه بالحماية الالزمة التي يحتاجها سواء على المستوى
القانوني ،أو المستوى العملي ،وأقصد هنا بالضبط العقار غير المحفظ هذا األخير الذي
الزال يعرف إهماال كبيرا من قبل المشرع وجل الباحثين والدارسين والمهتمين بالمجال
العقاري ،والذي تنشط في خضمه إشكاالت عديدة تناولنا بعضها المتعلق بدعاوى الحيازة،
149

 بوبكر أفواد " ،اإلعتداء علل الحياز العنارية طبنا للفص  570من النانون الجنائي واختصاص النيابة العامة ويامي التحنيك من خلليانون المسطر الجنائية" ،بحث نخاية للتدري الملحنين بالمعخد العالي للنضاء ،الفول  ،41فتر التدري  ،2017 - 2015ص . 75 :
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وأيضا الزال مهددا في أمنه العقاري رغم كل المجهودات التي بدلها المشروع لتطويره
وإدماجها في سلسلة التنمية وجعله أداة فعالة لتحريك عجلة االقتصاد الوطني.
وبتالي يجب منح حماية للعقار غير المحفظ بشكل استباقي بدل أن ننتظر أن تخضع هذه
العقارات لنظام التحفيظ العقاري ،ليحل هذا األخير المشاكل العقار غير المحفظ ،نظرا ألن
تلك مسألة بعيدة المنال في الوقت الراهن في غياب اإلمكانيات المادية و اللوجستيكية التي
يتطلبها تعميم هذا النظام ،هذا األخير السيما إذا علمنا أنه هو األخر بات يطرح العديد من
اإلشكاالت على المستوى القانوني والقضائي بالمغرب .
وفي خضم هذه الوضعية فإن كل هذه المجهودات التي بدلت من خالل إصدار القوانين
العقارية الحديثة تظل قاصرة حتى تكون وسيلة للنهوض بالجانب العقاري غير المحفظ
وجعله وسيلة الستقطاب االستثمارات األجنبية إذا لم يراعى فيها التنسيق بين المقتضيات
القانونية في مختلف القوانين ،والشك في ذلك تضارب النصوص القانونية المنظمة لدعوى
الحيازة.
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عماد أكضيض
طالب باحث بماستر العلوم الجنائية واألمنية
جامعة القاضي عياض مراكش

الحماية الجنائية للمقابروحرمة املوتى بين أحكام الشريعة
اإلسالمية والقانون املغربي واملقارن
شهدت البشرية مند األزل ،وخاصة في القرون األخيرة حوادث مفزعة تكررت بشكل
الفت لالنتباه ،وأصبحت ظاهرة خطيرة انتشرت في كل بقاع العالم ،أال وهي ظاهرة
االعتداء على حرمة األموات وانتهاك مقابرهم تارة بالتفجير والحرق والتلويث وتارة أخرى
بالنبش والتدنيس.
ولم يقف األمر عند هذا الحد بل تضخم ليصل إلى حد سرقة الجثث وبيعها أو استعمالها
في التجارب والبحوث العلمية أو االتجار فيها ،أو انتزاع األعضاء من جثث األموات
150
لزرعها في األحياء ،أو استعمالها في أعمال السحر والشعوذة.
ومن األمور التي يظنها كثير من الناس أن حرمة االنسان تنتهي بالممات ،وجهلوا أن هللا
عز وجل جعل لجثة الميت من الصيانة ،والحقوق ،ما هو ثابت بالنصوص القطعية التي
تناقلها األثبات من أئمة اإلسالم ،كما أن هللا عز وجل كفل الحق في حرمة الميت في القرآن
الكريم من خالل تكريمه لإلنسان وتشريفه بالدين ،وتفضيله على سائر المخلوقات مصداقا
لقوله ":ولقد كرمنا بني آدم."...
وهذا التكريم لم يقتصر على مدة حياة االنسان بل تعداه الى مماته ،فاإلسالم حريص على
احترام وتكريم االنسان حيا وميتا ،من ذلك انه اقر للموتى بعض ما شرعه لألحياء ،فراعى
سترهم حيث جاء عن علي رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال " :ال تبرز
فخذك للناس وال تنذر الى فخذ حي أو ميت " أبو داود ،كما شرع زيارتهم فقد جاء عنه

 -150زهراء بن سعادة ،الحماية الجنائية لحرمة الميت في التشريع الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية،
تخصص علوم جنائية ،كلية العلوم والحقوق السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر ،2011/2010 ،ص.6
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صلى هللا عليه وسلم انه قال ":كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" مسلم ،كما أشار
151
أيضا إلى إحساس الموتى لمن فوقهم من األحياء.
ولقد تعرض فقهاء اإلسالم لألحكام المتعلقة بحرمة الميت فوضعوا أبوابا في كتب الفقه
وشروح الحديث ،وكتب التفسير ،وفرعوا من مسائل األصول فروعا اضطرتهم إليها
النوازل الحادثة في كل زمان ومكان ،حتى أدركنا هذا العصر ،عصر التكنولوجيا واألبحاث
الطبية والعلمية الحديثة ،حيث كثرت فيه صور االعتداءات على حرمة األموات ومقابرهم،
وكذا ما طرأ من النوازل والمسائل ال سيما تلك المتعلقة باالكتشافات الطبية الحديثة ،األمر
الذي يستوجب توفير الحماية الالزمة لجسم االنسان سواء كان حيا أو ميثا.
ونتيجة لكثرة االعتداءات واألفعال التي أصبحت تتعرض لها المقابر في بالنا وباقي بلدان
العالم ،فقد اتجهت جل التشريعات الوضعية ومن بينها التشريع المغربي إلى سن نصوص
قانونية تجرم هذه األفعال وتكفل حرمة األموات وتعزيز الحماية لمقابرهم ،حيث رتبت على
انتهاك حقوق الميت عقوبات زجرية سواء كان ذلك منصب على جثثه أو على قبره وكل ما
يتعلق به ،وبذلك تكون قد طبقت مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحة والتي تدعو الى احترام
وتوقير األموات.
ونظرا لألهمية البالغة التي يحتلها هذا الموضوع في الوقت الراهن ،وكذا لقلة البحوث
العلمية والكتابات القانونية التي نبشت في أعماقه ،ارتأينا أن نخوض هذه التجربة ونبحث
فيه وذلك من خالل بيان تجليات الحماية الجنائية لحرمة الميت والمقابر في الشريعة
اإلسالمية والقانون المغربي ،بالتطرق إلى مظاهر الحماية التي أولتها الشريعة اإلسالمية
لحرمة الميت وأبرز الحقوق التي كفلتها له ،وكذا مختلف صور االعتداءات التي تعرض لها
التشريع الجنائي المغربي ،وبيان أثر الحماية الجنائية التي خص بها التشريع الجنائي
اإلسالمي والقانون الوضعي تلك الحرمة على حد سواء ،من خالل التعرض للجزاءات
المترتبة على هذه االعتداءات.
األمر الذي دفعنا لطرح اإلشكال التالي :ما مدى فعالية الحماية الجنائية للمقابر وحرمة
األموات في الشريعة اإلسالمية والتشريع الجنائي المغربي وهل استطاعت المقتضيات
الجنائية الزجرية الحد من مختلف صور االعتداءات التي تتعرض المقابر بشكل عام
واألموات على الخصوص كل هذه اإلشكاالت سنحاول اإلجابة عليها من خالل التصميم
التالي:
151

 طارق حليلو ،الحماية الجنائية لحرمة الميت بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري ،مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول علىشهادة الماستر في العلوم اإلسالمية-تخصص شريعة والقانون ،كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،شعبة العلوم اإلسالمية ،جامعة الوادي،
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المبحث األول :الحماية الجنائية للمقابر وحرمة الميت في الشريعة اإلسالمية-المبحث الثاني :الحماية الجنائية للمقابر وحرمة الميت في التشريع المغربي

المبحث األول :الحماية الجنائية للمقابر وحرمة الميت في
الشريعة اإلسالمية
من المعلوم أن هللا عز وجل قد كرم بني آدم وفضله على كثير ممن خلق تفضيال ،لذلك
قال في محكم كتابه ":ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم،152"...
وذلك نهى عن امتهان أو ابتدال ذاته ،ونفسه ،أو تشويهه ،أو التعدي على حرماته حيا كان
أو ميتا.
ومسألة احترام الموتى ومقابرهم من أعرق االعتقادات الدينية وأعمقها ،إذ يعتبر الموتى
هم أهم األرض وساكنوها ،فال يجوز االعتداء عليهم بـأي شكل من األشكال ،وهو ما ابتلي
به العالم اليوم من انتشار االعتداءات بكل صورها على حرمة الموتى ،وانتهاك للمقابر
بالنبش والتمثيل واستغاللها في مسائل السحر والشعوذة إلى غير ذلك من األفعال النيئة التي
تخل باالحترام الواجب لهم.
وهو األمر الذي تنبهت إليه الشريعة اإلسالمية السمحة ،وذلك من خالل تجريمها
لمجموعة من التصرفات واألفعال التي تنتهك حرمة الموتى ومقابرهم (المطلب األول)،
ووضعت لها بذلك جملة من العقوبات تطبق على كل مخالف للقواعد الشرعية المرسومة
(المطلب الثاني).

المطلب األول :جرائم االعتداء على المقابر وحرمة الميت في الشريعة
اإلسالمية
من خالل تصفحنا ألحكام الشريعة اإلسالمية المتعلقة بجثة الميت وقبره ،وجدنا أن
نظرتها للجرائم الماسة بحرمة الميت وقبره أوسع وأشمل مما هي عليه في القوانين
الوضعية ،حيث نصت على مجموعة من الجرائم والتي يمكن التعرف عليها من خالل
التطرق في (الفقرة األولى) إلى الجرائم الواقعة على حرمة المقابر ،والحديث في (الفقرة
الثانية) عن تلك الواقعة على حرمة الميت.
152

 -سورة االسراء ،اآلية .70
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الفقرة األولى :الجرائم الواقعة على حرمة المقابر
إن من عظيم عناية هللا عز وجل بعباده أن سن لهم إقبار موتاهم ،ولم يتركها كالبهائم
ترمى فتأكلها الكالب والطير ،وبذلك تصبح جيفة نتنة ،بل أكرمهم باإلقبار وفطر ذلك على
بني آدم ،كما قال عز شأنه في كتابه الكريم" ألم نجعل األرض كفاتا ،أحياء وأمواتا"،153
وقوله كذلك " تم أماته فأقبره" ،154إلى غير ذلك من الصور واآليات التي أورد فيها سبحانه
وتعالى مسألة إقبار الموتى ،واألحاديث النبوية الشريفة كما سنتعرض لها في حينها.
وبناء على هذا التكريم اإللهي فقد أولى الدين اإلسالمي الحنيف عناية وحماية جنائية
لحرمة مقابر الموتى بأن سن مجموعة من األفعال االجرامية التي تدخل في نطاق انتهاك
حرمة المقابر ،ومنها جريمة بناء المساجد على القبور والتمسح بها (أوال) ،جريمة الذبح
عند القبور واتخاذها اعيادا (ثانيا) ،وأخيرا جرائم نبش القبور (ثالتا).
أوال :جريمة بناء المساجد على القبور والتمسح بها
لقد نهت الشريعة اإلسالمية عن اتخاذ القبور مساجدا أو بناء المساجد عليها أو التمسح
بها ،وذلك سدا للدريعة المفضية إلى الشرك باهلل عز وجل ،وحفظا لحرمة لقبور من البدع
والفتن.
فبخصوص جريمة اتخاذ القبور مساجدا أو بناء المساجد عليها ،فورد النهي صريحا،
وبذلك جاءت النصوص متواثرة ،فمنه ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة هللا عليهما،
عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":لعن هللا اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا" قالت عائشة :يحدر ما صنعوا ،قالت :ولوال ذلك
ألبرز قبره غير أن خشي أن يتخذا مسجدا".
وذلك انه كان قديما إذا مات فيهم نبي أو رجل صالح صورا صورته وبنو عليه مسجدا
لي أنسو برؤية صورته ،ويتعظوا لمصيره ويعبدوا هللا عنده ،فمضت على ذلك أزمان ،وجاء
في الصحيحين ،أن أم سلمة وأم حبيبة رضي هللا عنهما ،ذكرتا لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور ،فقال صلوات ربي وسالمه عليه":
أولئك إذا مات فيهم ال رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ،أولئك
شرار الخلق عند هللا يوم القيامة" ،وجاء بعدهم خلف رأوا أفعالهم وعبادتهم عند تلك
الصور ولم يفهم أغراضهم ،وزين لهم الشيطان أعمالهم ،وألقى إليهم أنهم كانوا يعبدونها
فعبدوها.
153

 سورة المرسالت اآلية  25و .26154
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وبهذا فالنبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره مسجدا خشية أن يعبد من دون هللا
عز وجل ،ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :سمعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ":إني أبرأ الى هللا أن يكون لي منكم
خليل فإن هللا قد اتخذني خليال كما اتخذ إبراهيم خليال ،ولو كنت متخذا من أمتي خليال
التخذت أبا بكر خليال  ،أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم
155
مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك".
وبين شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى العلة في نهيه صلى هللا عليه وسلم عن
اتخاذ القبور مساجد ،فقال ":وهذه العلة هي ألجلها نهى الشارع ،هي أوقعت كثيرا من
األمم ،إما في الشرك األكبر ،أو فيما دونه من الشرك ،فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم
الصالحين ،وبتماثيل يزعمون أنها طالسم للكواكب ونحو ذلك".
واألحاديث في هذا الباب كثيرة ،والخالصة منها أن جل األئمة من علماء المسلمين من
جميع المذاهب األربعة وغيرهم على النهي عن اتخاذ المساجد على القبور وحذروا من
ذلك ،عمال بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ونصحا لألمة وتحذيرا لها أن تقع فيما وقع
156
فيه من قبلها من غالة اليهود والنصارى وأشباههم من ضالل هذه األمة.
وبذلك ذهب ابن حزم رحمة هللا تعالى وغيره إلى تحريم الصالة الى المقبرة وفي المقبرة،
لما تبث من األحاديث المتواثرة التي ال يسع ألحد تركها ،157ودليل تحريمها ما تبث عن
158
النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":األرض كلها مساجد إال الحمام والمقبرة".
أما فيما يتعلق بمسألة التمسح بالقبور وتقبيلها ،فتعتبر من األعمال المبتدعة التي تعد
سح به قبر النبي صلى هللا
ذريعة لتقديس األشخاص واالشراك باهلل عز وجل ،ولو كان المتم ّ
عليه وسلم .وفي هذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى ":واتفق العلماء على أن
من زار قبر النبي صلى هللا عليه وسلم ،أو قبر غيره من األنبياء والصالحين – الصحابة
وأهل البيت وغيرهم-أنه ال يتمسح به ،وال يقبله ،بل ثبت في الصحيحين أن عمر بن

155

 محمد بشير فلفلي ،الحماية الجنائية لحرمة الميت في الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري ،أطروحة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصولعلى درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم األمنية ،كلية الدراسات العليا-قسم العدالة الجنائية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2008 ،ص
.236
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 مقال منشور على الرابط التالي:www.islamqa.com
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 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،الطبعة السابعة ،تحقيق ،د .ناصر بن عبد الكريم العقل ،توزيع وزارة الشؤون اإلسالميةواألوقاف والدعوة واإلرشاد ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،أورده ،محمد بشير فلفلي ،مرجع سابق ،ص 237
158
 أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب الصالة ،باب في الواضع التي ال تجوز الصالة فيها ،492-330/1 ،والترمذي في سننه ،كتاب الصالة ،بابفي كراهية ما يصلى إليه وفيه ،346/178-177/2 ،وابن ماجة في سننه ،كتا ب المساجد والجماعات ،باب المواضع التي تكره فيها الصالة،
 ،745-246/1والحاكم في المستدرك ،وغيرهم.
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الخطاب رضي هللا عنه قال :وهللا إنني أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،ولوال أنني رأيت
159
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك".
ولهذا ال يسن باتفاق األئمة أن يقبل الرجل أو يسلم ركني البيت ،وال جدران البيت ،وال
مقام إبراهيم ،وال صخرة بيت المقدس ،وال قبر أحد من األنبياء والصالحين ،حتى تنازع
الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما كان موجودا،
فكرهه مالك وغيره ،ألنه بدعة ،وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم،
ورخص فيه أحمد وغيره ،ألن ابن عمر رضي هللا عنهما فعله ،وأما التمسح بقبر النبي
صلى هللا عليه وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه ،وذلك ألنهم علموا ما قصده النبي
صلى هللا عليه وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخالص الدين هللا رب
العالمين".
فالثابت من هذه األحاديث وغيرها أن الشارع الحكيم قد نهى عن بناء المساجد على القبور
ونهى كذلك عن الصالة إليها وعندها أو التمسح بها ،ولعن من فعل ذلك لما في ذلك من
امتهان لحرمة المقابر والموتى ولئال يكون ذلك ذريعة إلى عبادة القبور وتعظيمه كما فعلت
األمم من قبل ،وأن هذه المساجد المبنية على قبور األنبياء والصالحين والملوك وغيرهم
160
يجب إزالتها بالهدم أو غيره.
ثانيا :جريمة الذبح عند القبور واتخاذها أعيادا

161

إذا كانت الشريعة اإلسالمية قد أباحت زيارة القبور على الوجه الشرعي واعتبرت ذلك
سنة ثابتة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،حيث قال ":زوروا القبور فإنها تذكركم باآلخرة"،
فإذا تمت زيارة القبر للدعاء له ،ولتذكر الموت واآلخرة فهذا كله طيب ومحمود ،وكان
الرسول عليه الصالة والسالم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا :السالم عليكم أهل
الديار من المؤمنين والمسلمين ،وإن إنشاء هللا بكم الحقون ،نسأل هللا لنا ولكم العافية ،فإن
زيارتهم لغير ما ذكر ،لطلب الموتى على قضاء مسألة من المسائل ،أو االستغاثة بهم،
وطلب الشفاء منهم ،يعد زيارة شركية ،هذه زيارة منكرة ،بل هي شرك أكبر ،ألن دعاء
األموات واالستغاثة باألموات ،والنذر لهم شرك أكبر ،وهكذا الذبح لهم ،كونه يذبح بقرة ،أو
بعير ،أو شاة ،أو دجاجة ،يتقرب إلى الميت ،يرجوا شفاعته ،أو يرجوا بركته هذا شرك

159

 أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الحج ،باب تقبيل الحجر.)1610(496-495/1 ،160
 زهراء بن سعادة ،مرجع سابق ،ص .74161
 ومعنى اتخاذ القبور أعيادا :هو اعتياد قصد القبور في وقت معين ،عائد بعود السنة ،أو الشهر ،أو األسبوع ،أو االجتماع عند القبور في وقتمعين.
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أكبر ،يقول سبحانه وتعالى في سورة األنعام  ":إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل
162
رب العالمين ،ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين".
وهذه تعد من الجرائم التي فيها انتهاك لحرمة المقابر والموتى ،إذ تعد من المنكرات التي
نهى عنها النبي صلى هللا عليه وسلم ،لكونها ذريعة للشرك باهلل عز وجل ،وأساس نهي
النبي عليه الصالة والسالم ،ما روى أبو هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ":ال تجعلوا بيوتكم قبورا ،وال تجعلوا قبري عيدا ،وصلوا علي فإن صالتكم
163
تبلغني حيث كنتم".
ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم كذلك ":لعن هللا من ذبح لغير هللا" ،فليس ألحد أن يذبح
لألصنام ،أو لألولياء ،أو للجن ،بقصد التقرب إليهم ،طلب شفاعتهم ،أو نصرهم على
األعداء ،أو لطلب إغاثتهم ،أو ليشفوا مريضه ،أو يردوا غائبه ،أو يعطوه الولد ،أو ما أشبه
هذا مما يفعله عباد القبور ،وعباد األولياء وعباد األصنام ،أما الذبح عند القبور هلل ،ال
لألولياء هللا بغرض التقرب إلى هللا ،فهذه بدعة ،القبور منهي الذبح عندها ،هذا توسيخ لها
وإيذاء وتلويث لها.
لقد ابتدع بعض الناس منذ أزمنة طويلة بدعا عظيمة تتعلق بالقبور ،ومن أقبح تلك البدع:
تخصيص زيارة قبور القرابات في األعياد أو في أوقات وأزمنة معينة ،ومن يفعل ذلك يرى
أن زيارة األقارب من الموتى في ذلك اليوم من باب البر وزيادة الود لهم ،وهذا ال شك من
البدع ْالمحدثة المحرمة ،وهذا منهي عنه لما ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،حيث
قال ":ال عقر 164في اإلسالم" ،165وذلك ألنهم كانوا يعقرون اإلبل على قبور الموتى ،أي
ينحرونها ويقولون :إن صاحب القبر كان يعقر للضيوف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد
وفاته.
والغريب في األمر أنه رغم نهي الشريعة اإلسالمية عن هذه األفعال واعتبرتها من
الشركيات ومن كبائر الذنوب ،إال أننا نجد في العديد من الدول اإلسالمية الى اليوم ما زالت
هذه العادات منتشرة بكثرة ،من زيارة للقبور واألضرحة واالجتماع والذبح عندها ،وهذا ان
كان يذل على شيء فإنما يذل على ضعف االيمان في قلوبهم من جهة وتفشي الجهل واألمية
اتباع الهوى من جهة أخرى.
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 والنسك يطلق على الذبح والعبادة ،مصداقا لقوله عز وجل ":إن أعطيناك الكوثر ،فصل لربك وأنحر".163
 أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب المناسك ،باب زيارة القبور ،)2042(534/2 ،وأحمد في المسند ،)8804( 403/14 ،وابن أبي شيبة فيالمصنف ،كتاب الجنائز ،باب من كره زيارة القبور ،)11817( 32/3 ،والحديث صححه النووي كما في األذكار ،ص  ،203وحسنه شيخ اإلسالم
ابن تيمية كما في اقتضاء الصراط المستقيم ،170/2 ،وصححه األلباني في المشكاة.926 ،292/1 ،
164
 أصل العقر :ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم165
 -أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب الجنائز ،باب كراهية الذبح عند القبر ،)3222( 550/2 ،وأحمد في المسند)13032( 333/20 ،
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ثالثا :جريمة نبش القبور
إذا مات االنسان ودفن في قبره فانه ال يجوز االعتداء على قبره بالنبش ،ويقصد بالنبش
هنا سرقة ما يكون بداخل قبره من كفن أو أموال ،أو سرقة الجثة ذاتها أو بعض أعضائها.
ومصدر النبش من فعل نبش ،والذي يدل على ابراز شيء مستور ،166و"النباش" هو من
يعتاد النبش عن الميت والبحث عنه ،أو هو من الذي يسرق أكفان الموتى بعد دفنهم في
167
قبورهم".
و األصل عند أهل العلم هو حرمة نبش قبور المسلمين ألن نبشها يعتبر انتهاكا لحرمة
القبور والمقابر بصفة عامة ،وبذلك أوجب الشرع حفظها وصيانتها ،وقد قرر الفقهاء أنه ال
يجوز نبش قبر الميت اال لعذر شرعي وغرض صحيح ،فاألصل هو حرمة نبش القبور اال
في حاالت خاصة بينها الفقهاء ،وقد لعن النبي علية الصالة والسالم نباش القبور ،فقد ورد
في الحديث أنه أي النبي" ،لعن المختفي والمختفية" ،والمقصور هنا بالمختفي نباش القبور.
والجذير بالذكر أن العديد من المقابر والقبور في معظم الدول اإلسالمية خاصة ودور
العالم بصفة عامة ،تتعرض للعديد من االنتهاكات من دوي الضمير والقلب الميت
والمجرمين والملحدين ،وذلك بشتى أنواع االعتداءات بالنبش والتخريب والتلويث ،إما
ألغراض السحر والشعوذة ،أو للسرقة والنهب ،وفي هذا خرق لمقاصد الدين اإلسالمي
الحنيف
وبالتالي فمما ال شك فيه أن من يقوم بنبش قبر الميت من أجل سرقة كفنه أو ما يوجد به
من أموال ،أو حتى سرقة الجثة كاملة في حد ذاتها أو بعض أجزائها ،فان ذلك يعتبر اعتداء
على حرمات الموتى واثما عظيما ،ألن فعل النباش ال يتوقف عند حد السرقة ،بل يتعداه إلى
انتهاك حرمة الميت ،فينبش عليه قبره ،ويتركه متعريا مكشوفا فيصبح عرضة للعبث،
فلفظاعة فعل النباش ودناءته ولما فيه من انتهاك لحقوق األحياء قبل األموات جرمته
168
الشريعة السمحاء ونهت عنه.
الفقرة الثانية :الجرائم الواقعة على حرمة الموتى
من المعلوم أن الشريعة اإلسالمية كفلت مجموعة من الحقوق لإلنسان سواء قبل الموت
أو بعد الموت ،ومن بينها الحق في عدم انتهاك حرمته بعد الممات ،وهو ما يمكن استنباطه
من خالل استقراء العديد من األحاديث النبوية الشريفة واآليات القرآنية الكريمة.
166

 ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ص  ،971أوردته زهراء بن سعادة ،مرجع سابق ،ص .80167
 ابن منظور جمال الدين محمد بن كرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،ط ،3الجزء السادس.4324 ،1994 ،168
 -زهراء بن سعادة ،مرجع سابق ،ص .80
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وهو ما يبين لنا بكل وضوح مدى مراعاة ديننا اإلسالمي الحنيف حقوق الميت وحرمته،
وذلك بتجريم جملة من األفعال واألمور التي تعد انتهاكا لحرمة الميت ،إذ نجد من بينها
على سبيل المثال ال الحصر ،جريمة وطء الميتة (أوال) ،تم جريمة قذف الميت (ثانيا)،
وأخيرا جريمة سب وشتم الميت (ثالثا).
أوال :جريمة وطء الميتة
لقد تقرر في جميع الشرائع السماوية والفطر السليمة أن جريمة الزنا من الجرائم التي
تتنافى وفطرة االنسان وكرامته ،وهي من كبائر الذنوب ،بل ومن أشدها خطورة على
المجتمعات ،قال االمام أحمد رحمه هللا  ":ال أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا".
وإذا كانت فاحشة الزنا منكرة فيها انتهاك للعرض ،وإفساد للنسل ،فإن من أشد الجرائم
فضاعة ،جريمة وطء الميتة ،والتي تعد انتهاكا صارخا لحرمة األموات واألحياء ،وغاية
لنشر الفساد في األرض.
وتعتبر جريمة الزنا من كبائر الذنوب ،وأشدها خطورة على كيان المجتمعات
واستقرارها ،فهي تتنافى مع األخالق الحميدة والفطرة السليمة لإلنسان وكرامته ،ولبشاعتها
حدد لها الشارع جزاء صارما يتناسب وفضاعتها ،ولكنه فرق في العقاب ،بين العازب الذي
169
لم يتزوج وهو غير محصن ،فله عقوبة خاصة به ،والثيب المحصن ،له عقوبة تخصه.
والزنا في اللغة :يمد ويقصر فيقال" زنا" بالمد على لغة أهل نجد ،ويقال "زنى" بالقصر
على لغة أهل الحجاز ،وبها جاء القرآن الكريم كما في قوله تعالى ":وال تقربوا الزنى إنه كان
ف احشة وساء سبيال".

170

وشرعا " هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح وال شبهة نكاح وال ملك يمين"،171
وعرفه ابن عرفة بقوله ":الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة
172
حله عمدا".
وعليه ومن خالل دراستنا لهذه الجريمة نجد أن الشريعة االسالمية قد راعت حرمة
جثة الميت بتجريمها لوطء الميتة ،ألن مرتكب تلك الجريمة الشنعاء يكون قد ارتكب اثما
169

 محمد بشير فلفلي ،مرجع سابق ،ص .159170
 سورة اإلسراء ،اآلية .32171
 ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد( ،د.ت) ،بد اية المجتهد ونهاية المقتصد ،د.ط ،دار الفكر بيروت ،لبنان ،2/324 ،أورده محمد بشيرفلفلي ،مرجع سابق ،ص .160
172
 طارق حليلو ،الحماية الجنائية لحرمة الميت بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري ،مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول علىشهادة الماستر في العلوم اإلسالمية-تخصص شريعة والقانون ،كلية العوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة الوادي ،الجزائر ،2014/2013 ،ص
.68
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عظيما وجرما كبيرا واعتداء واضح على حرمة األموات ،ولكن اختلف الفقهاء بخصوص
مسألة توقيع الحد على مرتكب هذه الفاحشة على الميتة ،وهو ما سنتطرق اليه في معرض
حديثنا عن العقوبات التي أقرها التشريع الجنائي اإلسالمي لهذه الجريمة.
في الوقت الذي لم ينص فيه المشرع المغربي على جريمة وطء الميتة ،اللهم ما نص عليه
بخصوص جريمة الخيانة الزوجية بمقتضى الفصل  491من القانون الجنائي.
وبهذا فقد أجمع فقهاء الشريعة على تجريم وطء الميتة ،حيث قال ابن قدامه رحمه هللا
تعالى" :إن وطئ ميتة ،ففيه وجهان ،أحدهما عليه الحد ،وهو قول األوزاعي ،ألنه وطئ
في فرج آدمية فأشبه وطء الحية ،وألنه أعظم ذنبا ،وأكثر إثما ،ألنه انضم إلى فاحشة
173
هتك حرمة الميت."...
ثانيا :جريمة قذف الميت
إذا نظرنا الى كتب علوم اللغة والمفردات ،سنجدها عرفت القذف بأنه مصدر مأخوذ من
174
قذف يقذف من باب ضرب يضرب ،وجمعه قذف ،وقذفات مثل غرفة ،غرف وغرفات.
القاف والذال والفاء ،أصل يدل على الرمي والطرح.

175

وفي الشرع يقصد به :رمي البالغ ،العاقل ،المختار ،العالم والمدرك للتجريم ،غيره بزنى،
أو بنفي نسب من أبيه.
فجريمة القذف من الكبائر المنهي عن اقترافها بالكتاب ،والسنة ،واالجماع:
إذ نجد في الكتاب أصل التجريم في قوله تعالى ":والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء ف اجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الف اسقون ،إال الذين تابوا من
بعد ذلك وأصلحوا ف ان هللا غفور رحيم" ،176وقوله كذلك " إن اللذين يرمون المحصنات الغاف الت
المؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة ولهم عذاب عظيم"

177

أما في السنة النبوية ،فنجد في أصل التحريم قوله صلى هللا عليه وسلم ":اجتنبوا السبع
الموبقات ،قالوا :يا رسول هللا وما هن؟ قال :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل النفا التي حرم
173

 بن قدامة أبو محمد عبد هللا بن أحمد :المغني ،ج ،12تحقيق د /عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،و د /عبد الفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعةوالنشر ،القاهرة ،مصر ،ط  ، 1992، 2ص.340
174
 الجوهري ،الصحاح ،ص  ،843أشار اليه ،طارق حليلو ،مرجع سابق ،ص .70175
 ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،الجزء الخامس ،ص .68176
 سورة النور ،اآلية  4و .5177
 -سورة النور ،اآلية .23
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هللا إال بالحق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتولي يوم الزحف ،وقذف المحصنات
178
المؤمنات الغافالت".
وأما اإلجماع ،فقد اتفقت كلمة المجتهدين من السلف والخلف ،على تحريم القذف ،والحكمة
179
من تحريم القذف هي رغبة الشارع في صيانة األعراض من كل اعتداء يقع عليه.
وما يمكن مالحظته من خالل دراسة بعض جوانب هذه الجريمة أن الفقهاء اختلفوا في
شأن العقوبة المقررة لجريمة قذف الميت هل هي حدية أم تعزيرية ،وهذا ما سنحاول
التطرق اليه في المطلب الموالي.
وفي هذا الصدد فقد أجمع الفقهاء على تجريم قذف الميت وتحريمه كقذف الحي ،وذلك ألن
عموم األدلة المحرمة للقذف ال تفرق في التحريم بين حي وميت ،والغاية من تجريم القذف،
هي حماية حق االنسان في شرفه واعتباره سواء كان ذلك أثناء حياته أو بعد مماته.
وبالرجوع الى القانون الجنائي المغربي ،سنجد أن المشرع المغربي لم ينص في الفرع
الذي خصه بالجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى ،على جريمة قذف الميت ،وإنما
أوردها بصفة عامة في الفصل  442من م.ق.ج ،ولم يفرق فيه بين الحي والميت.
أما بخصوص الشريعة اإلسالمية فقد سبق أن وجدنا أنه ال يرتكب جريمة القذف اال من
يرمى غيره بالزنا ،أو ينفيه من نسبه ،والقاذف يدرأ عنه الحد إذا ما أثبت جريمة الزنا على
المقذوف بالشهادة ،أو بإقرار المقذوف ،وعلى ذلك فان موضوع الحماية هنا هو أعراض
الناس والسمعة الحسنة والطبية ألفراد المجتمع.
ثالتا :جريمة سب وشتم الميت
جعل هللا تعالى حرمة المسلم من أكبر الحرمات ،وأوجب صونها على المسلمين
والمسلمات ،وحرمة المسلم غير مقيدة بحياته ،بل هي باقية في الحياة وبعد الممات ويجب
صونها وحمايتها في كل حال من األحوال.
ومن المعلوم أن نصوص الشريعة اإلسالمية جاءت بتحريم سب المسلم على اإلطالق ولم
تفرق في النهي بين األحياء واألموات شأنها في ذلك شأن جريمة القذف السابق دراستها،
وشددت في الوعيد لمن سب مسلما.

178

 أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الحدود ،باب رمي المحصنات.)6857( 264/4 ،179
 -زهراء بن سعادة ،مرجع سابق ،ص .62
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وأصل التجريم ما رواه البخاري والنسائي وأحمد ،عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال
النبي صلى هللا عليه وسلم ":ال تسبوا األموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" ،وقد بوب
البخاري هذا الحديث في الصحيح فقال( ،باب ما ينهى من سب األموات).
وقال ابن حبان كذلك في صحيحه :ذكر البعض من العلة التي من أأجلها نهى عن سب
األموات ،ثم روى بإسناده إلى زياد بن عالقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول :قال رسول
180
هللا صلى هللا عليه وسلم " ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء".
هذا والجذير بالذكر كذلك أن المشرع المغربي لم ينص من بعيد وال من قريب على
جريمة سب وشتم الميت ،شأنه في ذلك شأن جريمة قذف الميت ،وإنما سوى في ذلك بين
األحياء واألموات ،إذ تعرض لهذه الجريمة بمقتضى الفصل  443و  444من القانون
الجنائي.
ومنه فما لنا اال أن نقول هنا أن كل ما تم التعليق عليه بخصوص هذه األخيرة والمنصبة
على الميت فهو ينطبق على جريمة سبه ،ألن القانون الوضعي يقوم في جرائم القول على
قاعدة النفاق والرياء ويعاقب الصادق والكاذب على السواء ،والمبدأ األساسي في هذا
القانون أنه ال يجوز أن يقذف امرؤ أخر أو يسبه أو يعيبه فان فعل عوقب سواء كان صادقا
181
فيما قال أو مختلقا لما قال.

المطلب الثاني :العقوبات المترتبة على انتهاك حرمة مقابر الموتى
إذا كانت الشريعة اإلسالمية قد ولت عناية خاصة وكفلت حماية جنائية للمقابر وحرمة
األموات ،من خالل تجريمها لمجموعة من األفعال التي اعتبرتها الشريعة اإلسالمية السمحة
انتهاكا لحرمة المقابر والموتى ،فإنها لم تقف عند هذا الحد بل رتبت جملة من العقوبات
الزجرية على كل من سولت له نفسه التعدي على حرمة المقابر واألموات ،والمرجع في
ذلك أنه أينما وجد التجريم وجد العقاب ،إذ ال يمكن تصور جريمة بدون عقاب إال في
حاالت خاصة أوردتها الشريعة اإلسالمية على سبيل الحصر.
وعليه سنتولى في هذا المطلب دراسة العقوبات المترتبة على انتهاك حرمة المقابر في
(الفقرة األولى) ،بينما سنخصص (الفقرة الثانية) لمعالجة العقوبات المرتبة على انتهاك
حرمة الموتى.

180

 زهراء بن سعادة ،مرجع سابق ،ص .65181
 -عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي -مقارنا بالقانون الوضعي ،ج ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط  ،2000، 14ص.456
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الفقرة األولى :العقوبات المترتبة على انتهاك حرمة المقابر

182

تتنوع العقوبات التي سنتها التشريع الجنائي اإلسالمي لجرائم االعتداء على حرمة
المقابر ،فمنها ما هو متعلق بالعقوبات الحدية (أوال) ،ومنها ما هو متعلق بالعقوبات
التعزيرية (ثانيا) وهو الغالب.
أوال :العقوبات الحدية
من خالل اطالعنا على العقوبات التي شرعها الشريعة اإلسالمية لجرائم االعتداء على
المقابر وانتهاك حرمتها ،الحظنا أن الجرائم الموجبة للعقوبة الحدية واحدة ويتعلق األمر
بجريمة نبش القبور ،في مقابل أن الجرائم األخرى التي تم التطرق اليها في المطلب األول
من الفقرة األولى كلها جرائم تستوجب العقوبات التعزيرية كما سنرى في النقطة الموالية.
وعليه اتفقت معظم آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية رحمهم هللا تعالى حول توقيع العقوبة
الحدية المتمثلة في القطع على نباش القبور ،وعللوا حكمهم هذا بكون القبر حرز لقوله
183
سبحانه وتعالى ":ألم نجعل األرض كفاتا ،أحياء وأمواتا ".
وأسسوا حكمهم على األسباب التالية:
 إن أساس الحكم بالقطع المقرر على السارق ،هو أخد شيء لم يجز له الشارع أخده،
فيمتلكه على وجه الخفية ،فحالته هنا تماثل حالة النباش ،وبالتالي صح إقامة حد
القطع على النباش ،وخاصة لما فيه من األحاديث واآلثار التي تثبت الحكم عليه
بالقطع.
 إن فعل النباش ال يتوقف عند حد السرقة ،بل يتعداه إلى انتهاك حرمة الميت ،فينبش
عليه قبره ،وفي غالب األحيان يتركه مكشوفا فيصبح عرضة لعبث الجاهلين
وانتهاك الطامعين ،أو حتى تنهشه الكالب ،والوحوش ،فلفظاعة فعل النباش ودناءته
ولما فيه من انتهاء لحقوق األحياء قبل األموات كان الحد في حقه من باب أولي
لصون كرامة األحياء واألموات وحفظ الحرمات ،وكذلك لتحقيق الزجر.184
ثانيا :العقوبات التعزيرية
لقد رتبت الشريعة اإلسالمية على جرائم امتهان المقابر عقوبات تعزيرية يضعها اإلمام
حسب ما يراه مناسبا لحفظ حرمة األموات واألحياء معا ،وتطبيقا لمقاصد الشرع ،وبذلك
182

 رتبت الشريعة اإلسالمية عقوبة حدية على النباش والمتمثلة في القطع ،ورتبت عقوبات تعزيرية متنوعة منها الحبس ،والجلد ،والنفي،والتوبيخ ،والهجر ،والتشهير والعقوبات المالية وحتى القتل ،فإمام المسلمين أو ولي األمر يختار منها ما يراه مناسبا ،فيأخذ بعين االعتبار حال
الجاني وشخصيته وظروف ومالبسات ارتكاب الجريمة ،وه ذا ما يسمى بالتفريد العقابي وال مانع في العقوبات التعزيرية الجمع بين أكثر من
عقوبة كالحبس والجلد والتشهير معا على جريمة بناء المساجد على القبور والتمسح بها ،وجريمة الذبح عند القبور واتخاذها أعيادا ،خالفا للقانون
الجزائري الذي رتب جرائم انتهاك المقابر نوعين فقط من العقوبات وهي عقوبة الحبس والغرامة المالية فقط أو إحداهما.
183
 سورة المرسالت ،اآلية  25و . 26184
 -زهراء بن سعادة ،مرجع سابق ،ص .118
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سنحاول أن نتطرق الى عقوبة جريمة بناء المساجد على القبور والتمسح بها ( ،)1بعد ذلك
عقوبة الذبح عند القبور واتخاذها اعيادا (.)2
-1عقوبة جريمة بناء المساجد على القبور والتمسح بها

لقد نهى الشارع الحكيم عن اتخاذ القبور مساجدا أو بناء المساجد عليها ،أو التمسح بها،
وذلك سدا للذريعة المفضية للشرك باهلل عز وجل وحفظا لحرمة القبور من البدع والحوادث.
وعليه منعت الشريعة اإلسالمية بناء المساجد على القبور والتمسح بها وأمرت بهدمها
وإزالتها ،كما نهت كذلك على الذبح عنها واتخاذها أعيادا ،وذلك سدا للذريعة المفظية إلى
الشرك باهلل عز وجل ،وحفظا لحرمة القبور من البدع ،واندثار معالم التوحيد التي جاءت
بها الرسل واألنبياء.
ولقد سبق أن بينا من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي تم التطرق
اليها سابق ،أن الشارع الحكيم قد نهى عن بناء المساجد على القبور ،ونهى كذلك عن
الصالة إليها وعندها ولعن من فعل ذلك لما في ذلك من امتهان لحرمة المقابر والموتى
ولئال يكون ذلك ذريعة إلى عبادة المقبور وتعظيمه ،كما فعلت األمم من قبل.
-2عقوبة الذبح عند القبور واتخاذها اعيادا

يعتبر الذبح عند القبور واتخاذها أعيادا من أعظم المحرمات المتعلقة بانتهاك حرمة
المقابر ،فهي انتهاك لحقوقهم أوال ،ولمبادئ الشريعة اإلسالمية ثانيا ،لما فيها من بدع منكرة
ومفاسد ومنكرات وفتن ومعاصي...إلخ.
الفقرة الثانية :عقوبات االعتداء على حرمة الموتى
رتبت الشريعة اإلسالمية جملة من العقوبات على جرائم االعتداء على حرمة الموتى،
منها ما تطبق عليها العقوبات الحدية (أوال) ،ومنها ما يوجب العقوبات التعزيرية (ثانيا).
أوال :العقوبات الحدية
رتبت الشريعة اإلسالمية على كل من جريمة وطء الميتة ( )1وقذف الميت ( )2عقوبات
حدية هي على الشكل التالي:
-1عقوبة جريمة وطء الميتة

بخصوص العقوبة المقدرة لجريمة وطء الميتة التي نصت عليها أحكام الشريعة
ا السالمية ،والتي تتناسب مع جريمة تدنيس الجثة أو القيام بأي عمل فيه عليها وحشية أو
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فحش ،تباينت أراء الفقهاء في ذلك ،فبعضهم أوجب توقيع الحد عليها ،والبعض األخر لم
يوجبه بل أوقع عليها التعزير فقط ،ولكنه في جميع الحاالت فلقد اتفق جميع الفقهاء على
اعتبار وطء الميتة جريمة تستوجب العقاب.
فاإلمام مالك والشافعي ذهبوا إلى أن وطء الرجل للمرأة الميتة يعتبر زنا موجبا للحد ،بل
إنه يجب مضاعفة العقوبة عليه ،ألنه باإلضافة إلى هذه الجريمة هناك جريمة أخرى متمثلة
في هتك حرمة الميت.
وقال اإلمام األوزاعي :ألنه وطء في فرج آدمية فأشبه وطء الحية وألنه أعظم ذنبا وأكثر
إثما ،ألنه انضم اليه فاحشة هتك حرمة الميتة.
وحتى حينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه اليقام عليه الحد ألن حياة المرأة عنده شرط لتحقق
حكم الزنى وبذلك يكون موتها شبهة يدرأها الحد عنه ،ومع ذلك قال أبو حنيفة  :الرجل الذي
185
يطأ ميتة يعزر أي "يجلد" بحسب تقدير القاضي.
وقال الخرشي 186كذلك" ،من أتى ميتة غير زوجة بعد موتها في قبلها أو دبرها فإنه يحد
إلنطباق حق الزنا عليه" ،187وهو نفس االتجاه الذي ذهب فيه ابن فرحون 188عندما قال":
189
من وطء ميتة فعليه الحد على المشهور".
والقائلون بوجوب الحد استدلوا على ذلك ،في كون وطء الميتة كوطء الحية ،ألنه يتم في
فرج اآلدمية فيجب فيه الحد ،كما إن وطء الميتة أعظم ذنبا وأكثر ذنبا من وطء الحية ألنه
انضم إلى فاحشة هتك حرمة الميتة.
إن في إيجاب الحد على واطئ الميتة سد للذرائع المفضية النتهاك حرمة األموات ،السيما
أمام انتشار المغريات وزيادة الفتن وكثرة هيجان أصحاب الطباع الفاسدة ،من هنا يظهر لنا
أن القول بوجوب الحد هو القول الراجح ،وأما الذين فرقوا بين وطء الميتة ووطء الحية
فأسقطوا الحد في األولى ،وأوجبوه في الثانية فعليهم بالدليل ،وهو التخصيص ،ألن األدلة
الواردة في الوطء عامة ،بل إن انتهاك حرمة الميت أشد وأعظم كما أسلفنا ،ألنه إضافة إلى
الوطء انتهاك حرمة الميت فعلى هذا نكون بصدد جريمتين وهللا أعلم.
185

 زهراء بن سعادة ،مرجع سابق ،ص .99186
 هو اإلمام محمد بن عبد هللا بن علي أبو عبد هللا الخرشي ,المالكي ,أول من تولى مشيخة األزهر ,نسبته إلى قرية يقال لها أبو خراش ,ولدسنة  1010هـ ,وتوفي في ذي الحجة سنة  1101هـ .ينظر :األعالم (.)240/6
187
أبو عبد هللا الخرشي ،حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ،ج ، 8ط، 1لبنان دار الكتب العلمية ،ص.279188
 هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي ال قاسم بن محمد بن فرحون اليعمري ،المدني القاضي المالكي ،ولد بالمدينة حوالي سنة  729هـ ،ونشأبها ،أحد أئمة األعالم ،أخذ العلم عن أبيه وعمه ،تولى قضاء المالكية بالمدينة النبوية ،تفقه ،وبرع وصنف .من آثاره" :تبصرة الحكام في أصول
أقضية" و"مناهج األحكام" و"الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب" .توفي سنة  799هـ .ينظر :شذرات الذهب (( 608/8ومعجم المؤلفين
(.) 68/1
189
 ا بن فرحون ،الديباج المذهب ،تحقيق :د.محمد األحمدي أبو النور ،ج، 2ال ط ،القاهرة ،دار التراث للطبع والنشر ،ص ،75أورده طارقحليلو ،مرجع سابق ،ص .69
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-2عقوبة قدف الميت

لقد نص القرآن الكريم على عقوبة القذف في قوله عز وجل  " :والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم
190
الفاسدون ،إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان هللا غفور رحيم".
ومنه فعقوبة جريمة القذف سواء ارتكبت ضد إنسان حي أو ميت تتمثل في ثالثة عقوبات
وهي :جلد القاذف ثمانين جلدة ،عدم قبول شهادته ،وأخيرا الحكم عليه بالفسق.
واختلف الفقهاء كذلك بصدد عقوبة هذه الجريمة ،بحيث ذهب الجمهور من الحنفية
والمالكية والشافعية إلى إيجاب حد القذف على القاذف بناء على طلب من أحد الورثة ،أو
األصول ،أو الفروع ،وحجتهم في ذلك أن الورثة يلحقهم بالقذف الخزي والعار ،وأن الميت
191
ليس محال إللحاق العار به.
وذهب الحنابلة إلى انه ال حد على من قذف ميتا إال إذا كان الميت أنثى ،وكان لها ابن
192
محصن وحجتهم في ذلك :أن قذف أمه معناه نسبه إلى انه من الزنا.
هذه مجمل اآلراء الواردة بخصوص عقوبة قاذف الميت في الفقه الجنائي اإلسالمي،
والت ي تبين لنا منها أن توقيع الحد على قاذف الميت واجب ،وذلك لما يلحق الميت من الشين
والمعرة ،وكذلك أهله.
ثانيا :العقوبات التعزيرية

193

بعد ما عرضنا جرائم االعتداء على حرمة جثة الميت الموجبة للعقوبات الحدية ،فانه
يتحتم علينا كذلك تبيان جرائم االعتداء على حرمة الميت الموجبة للعقوبات التعزيرية،
والمتمثلة في جريمة واحدة أال وهي جريمة سب وشتم الميت ،وذلك على الشكل التالي:
-1عقوبة جريمة سب وشتم الميت

لقد سبق لنا التطرق للنصوص التي جاءت بها الشريعة االسالمية السمحاء بتحريم سب
المسلم على اإلطالق ،وقد بينا فيه بأن الشريعة اإلسالمية لم تفرق في ذلك النهي بين
األحياء واألموات ،وشددت في الوعيد لمن سب مسلما.
190

 سورة النور ،اآلية  4و .5191
 -السرخسي ،المبسوط( ،ج/9ص(، 112والكاساني ،بدائع الصنائع (ج/7ص(، 88والحطاب ،مواهب الجليل (ج/6ص  ،)305أوردهم طارقحليلو ،مرجع سابق ،ص .71
192
 زهراء بن سعادة ،مرجع سابق ،ص .101193
 التعزير شرعا معناه التأديب في كل معصية ال حد فيها وال كفارة ،و قد دل الكتاب والسنة ،وإجماع المسلمين على التعزير ،فهو عقوبةشرعية على معصية أو جناية ال حد فيها وال كفارة.
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فال يجوز انتهاك حرمة األموات أو التعرض لهم بالسب أو الشتم أو السعي بالغيبة
والنميمة أحياء وال أمواتا ،وتعتبر لعنة األموات أعظم من لعنة األحياء ،وذلك لما فيه مساس
لحرم ة األموات وكرامتهم التي أولتها الشريعة اإلسالمية برعاية كاملة مثلها في ذلك مثل
األحياء بل وأعظم.
باإلضافة إلى ما ذكر سابقا ،تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت حماية حرمة جسم اإلنسان ال
تتوقف عن التطبيق بعد وفاته ،فان احترام ذكرى اإلنسان بعد وفاته تمثل أيضا قيمة قانونية
تحل محل حق اإلنسان في عدم المساس بحياته الخاصة وحقه في الشرف واالعتبار والتي
كانت لصيقة به حال حياته ،فبعد فناء اإلنسان يتحول إلى مجرد ذكرى تشهد عليه أفعاله،
ويعد المساس بمقدار االحترام الذي كان يتمتع به قبل وفاته واإلخالل بمكانته في نفوس
محبيه مساسا بذكراه ،وقد يعد أيضا مساسا بسمعة أسرته ،ويبدوا واضحا من ذلك الفرق
الكبير بين حرمة جسم اإلنسان واحترام ذكرى المتوفى.
فبينما تعد حرمة جسم اإلنسان جوهر كرامة اإلنسان والتي يتعين عدم العبث بإنسانيته
وعدم امتهانه أو انتهاك جسمه ،فان ذكرى اإلنسان تتوقف على ما كان يتحلى به اإلنسان
قبل وفاته والقيم التي كان يعتنقها ،والتي تمثل الرصيد الذي تتكون منه ذكراه ،وهذه القيمة
المعنوية يجب المحافظة عليها واحترامها ،فاحترام اإلنسان – كما أشار حكم مجلس الدولة
194
الفرنسي الصادر في  6يوليوا 1994م -ال يتوقف عن التطبيق بعد وفاة اإلنسان.
وخالصة القول ومن خالل استقراءنا للعقوبات التي أوردتها الشريعة اإلسالمية لجرائم
االعتداء على حرمة الميت ،سنجد أنها ذات بعد شامل وجامع ،من شأنها أن تكفل لإلنسان
بعد وفاته حماية لعرضه وسمعته ونسبه وشرفه.

مالحظة:
في هذا الصدد تجدر االشارة إلى أنه بخصوص العقوبات التعزيرية المقررة لمستحدثي
هذه البدع والمرتكبة على حرمة المقابر فهي نفس العقوبات التعزيرية التي عزر بها سلف
األمة أهل األهواء والبدع ،ذلك ألن الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة المقابر تفتح باب الشرك
باهلل عز وجل ،وكما نعلم أن أعظم إثم عند هللا الشرك به ،لقوله تعالى " :إن هللا ال يغفر أن
195
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باهلل فقد افترى إثما عظيما".
وبذلك تتنوع العقوبات التعزيرية المقررة على منتهكي حرمة المقابر حسب مدى جسامة
االنتهاك وخطورته على دين األمة االسالمية ،وكذلك حسب شخصية المنتهك ومدى معرفته
194

 طارق سرور  :نقل األعضاء البشرية بين األطباء "دراسة مقارنة" ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ، 2001، 1ص ،9أوردته زهراء بنسعادة ،مرجع سابق ،ص .104
195
 -سورة النساء ،اآلية .40
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بفظاعة فعله وعواقبه الوخيمة .ويرجع تقدير وتحديد نوع ومقدار العقوبة التعزيرية إلمام
المسلمين أو لولي أمر البالد وذلك حسب مقاصد الشريعة وأصولها العامة ،واألصل في
ذلك جلب المصالح ودرء المفاسد ،ولو استلزم ذلك قتل المعتدي فيجب على أولي األمر
القيام بذلك ،فمن استحق منهم أن يقتله قتله ،ومن استحق أن يضربه ،ويحبسه ،وينكل به
فعل به ذلك ،ومن استحق أن ينفيه نفاه ،وحذر منه الناس.
وبالتالي فتحديد مقدار العقوبات التعزيرية يكون لإلمام أو لولي األمر ،فيخير بين القتل أو
السجن ،الجلد أو التوبيخ ،التشهير أو الزجر ،حيث يحدد نوع العقوبة بناء على ظروف
ومالبسات ودوافع ارتكاب الجريمة وقصد الجاني من ارتكابها ،وذلك بهدف إقامة العدل،
وجلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الضرر وحفظا لحرمة األموات ولكرامة وشعور
األحياء.

المبحث الثاني :الحماية الجنائية للمقابر وحرمة الميت في
القانون المغربي
كشفت جل الدراسات واالحصائيات التي قامت بها المنظمات الحقوقية بالمغرب ومنها،
المجلس الوطني لحقوق االنسان عن الوضع الكارثي الذي تعيشه المقابر المغربية ،حيث
تعاني إهماال كبيرا في جميع المستويات ،إذ أضحت مرتعا للمتسكعين والمتسولين
والمتشردين ،ومجاال لرمي القمامة ،ونمو األعشاب العشوائية والرعي الجائر ،مما يحول
دون أداء وظيفتها.
فدراسة هذا الموضوع لم يكن من محض الصدفة ،وإنما فرضته علينا اإلشكاالت
واألوضاع المزرية التي تعيشها مقابرنا اليوم ،في ظل غياب الوازع الديني واألخالقي،
وفي ظل كذلك تفشي الظواهر المتعلقة بالسحر والشعوذة.
ونظرا لمجموعة من االنتهاكات التي تتعرض لها حرمة المقابر والموتى سواء بالمدن أو
بالبوادي ،عمل المشرع المغربي اسوة بباقي التشريعات المقارنة على تهييئ ترسانة قانونية
وحقوقية ،ذات بعد انساني كوني ،وزجري في نفس الوقت ،تكفل للموتى ومقابرهم حماية
قانونية ال يمكن ألحد انتهاكها تحث طائلة توقيع العقوبة.
وفي دراستنا للحماية الجنائية للمقابر وحرمة الميت في التشريع الجنائي المغربي،
سنحاول ابتداء أن تطرق في (المطلب األول) إلى صورة االعتداءات التي تقع على حرمة
المقابر وا لموتى ،مصنفين بذلك بين تلك التي تقع على حرمة المقابر ،وتلك التي تنتهك
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حرمة الميت ،لنعرج في (المطلب الثاني) للحديث عن جملة العقوبات الزجرية التي نص
عليها المشرع المغربي لمكافحة جرائم التعدي وانتهاك حرمة المقابر والموتى.

المطلب األول :صور الجرائم الواقعة على المقابر وحرمة الموتى
سعيا من المشرع المغربي في توفير حماية قانونية جنائية للموتى ومقابرهم ،جرم
مجموعة من األفعال التي تعد انتهاكا لحرمة الميت والمقابر ،من قبيل النبش وتلويت
المقابر ،ناهيك عن التمثيل بالجثث ،واستخراجها واخفائها أو استعمالها في اعمال السحر
والشعوذة.
وبذلك وسيرا على التصنيف الذي وضعه المشرع المغربي في مجموعة القانون الجنائي
للجرائم الواقعة على حرمة المقابر والموتى ،سنتطرق في (الفقرة األولى) صور
االعتداءات الواقعة على حرمة المقابر ،لنناقش في (الفقرة الثانية) الجرائم التي تنتهك حرمة
الموتى.
الفقرة األولى :صور االعتداءات الواقعة على حرمة المقابر
من خالل القراءة الفاحصة لمجموعة القانون الجنائي ،وجدنا أن المشرع المغربي ضيق
من نطاق الجرائم الواقعة على حرمة المقابر ،مرجع ذلك أن ما نعيشه اليوم يستدعي التدخل
للتنصيص على أفعال تنتهك حرمة المقابر وادخالها ضمن النصوص المجرمة.
ولذلك سنحاول أن نتعرض لكل من جريمة هدم وامتهان وتلويث المقابر (أوال) ،وكذلك
جريمة انتهاك القبور ودفن الجثث واستخراجها خفية أو بدون ترخيص (ثانيا) ،وان كانت
الجريمة األخيرة فيها تداخل بين حرمة الموتى وحرمة المقابر.
أوال :جريمة هدم وامتهان وتلويث المقابر
احتراما وتقديرا من المشرع المغربي لحرمة المقابر ،وتكريسا لمعالم الشريعة
اإلسالمية السمحة كما أسلفنا في المبحث األول ،جرم كل ما من شأنه أن ينتهك حرمة
القبور ،وأورد ضمن هذه األفعال التي تعد تعديا على حرمة المقابر جريمة هدم وامتهان
وتلويث القبور والقابر بشكل عام.
وقد ورد التنصيص على هذه الجريمة بمقتضى الفصل  268من مجموعة القانون
الجنائي ،حيث جاء فيها ما يلي ":من هدم أو امتهن أو لوث المقابر ،بأي وسيلة كانت،
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من  200إلى  500درهم".
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والمالحظ من خالل قراءة الفصل أعاله أن المشرع المغربي أدرج هذه الجريمة ضمن
صنف الجرائم الجنحية والتي تختص بها المحكمة االبتدائية الزجرية طبعا ،كما أنه مقارنة
مع ما جاءت به الشريعة اإلسالمية من مقتضيات زجرية لحفظ وحماية حرمة المقابر،
سنجد أن هذه األخيرة توسعت في توفير هذه الحماية وأوردت لنا مجموعة من الجرائم
والتي تطرقنا لبعضها سلفا ،وهو ما ال نجد له أثر في القانون المغربي.
وتجدر اإلشارة إلى أن بعض التشريعات المقارنة استعملت مصطلحات مختلفة في
تنظيمها لجريمة انتهاك حرمة المقابر ،كما أنها اختلفت كذلك بصدد هذه الجريمة ،فالبعض
من هذه التشريعات قد نظمتها في مادة قانونية واحدة مع جريمة انتهاك حرمة الموتى،
كالمشرع الفرنسي الذي نظمها في الباب الثاني المخصص بالجرائم ضد األشخاص ،في
الفصل الخاص الذي عنونه بـ"االعتداء على الكرامة" بالضبط في المادة  17/225من
قانون العقو بات الفرنسي ،وقد تضمن النص على " انتهاك أو تدنيس بأي وسيلة كانت
المقبرة أو المقابر والجرار أو النصب لذكرى الموتى ،يعاقب عليها بالحبس لمدة سنة واحدة
وغرامة قدرها  15000يورو".
أما المشرع المصري فقد نظمها في المادة  160من قانون العقوبات رقم  85لسنة 1937
(ا لمعدل طبعا) ،والتي جاء فيها ":يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد
عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو
دنسها".
أما المشرع الجزائري فقد نص عليها في قانون العقوبات الجزائري رقم  156/66لسنة
 1966في الفصل الخامس الجنايات والجنح التي يرتكبها األشخاص ضد األمن العمومي،
وبالضبط في المواد  150و  ،152حيث نص في المادة  150على ما يلي ":كل من هدم أو
خرب أو دنس القبور بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ،وبغرامة
من  500إلى  2000دينار" ،كما أشار في المادة  152من ذات القانون الى انتهاك حرمة
المدافن ،إذ نص على ما يلي ":كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة ،"..أما مقابر
196
الشهداء فقد نص عليها في المادة  160مكرر .6
في حين أن المشرع التونسي قد نظمها في الباب الرابع في االعتداءات على السلطة
العامة الواقعة من أفراد الناس ،في القسم الرابع عشر في الفصلين  167و  168من المجلة
الجنائية التونسية ،فقد ورد في الفصل  ": 167يعاقب بالحبس مدة عامين وبخطية قدرها
 48دينارا كل من ينتهك حرمة قبرا ،"..أما بخصوص المادة  168فقد نص فيها على ما
196

 -محمد بشير فلفلي ،مرجع سابق ،ص .191
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يلي ":يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر وبخطية قدرها  24دينارا ،كل من يهدم أو يفسد أو
يلوث هيكال أقيم بمقبرة".
وهو نفس المقتضى الذي نص عليه المشرع السوري ،حيث نص في المادة  468من
قانون العقوبات السوري على ما يلي ":يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين ،من أ-هتك أو
دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصدا على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها،
ب-من دنس أو هدم أو حطم أو شوي أي شوه أي شيء آخر خاص بشعائر الموتى أو
بصيانة المقابر أو تزيينها" ،نفس المقتضيات نص عليها المشرع العراقي بمقتضى المادة
197
 373من قانون العقوبات.
والمالحظ من جل النصوص القانونية التي تم التطرق اليها أن الركن المادي في هذه
الجريمة يمثل في أفعال الهدم والتخريب والتدنيس أو التحطيم ،ناهيك على أن هذه الجريمة
من الجرائم العمدية التي استلزم فيها المشرع المغربي وباقي التشريعات األخرى الركن
الثاني لتحقق الجريمة والمتمثل في القصد الجنائي بعنصريه العلم واإلرادة.
ثانيا :جريمة انتهاك القبور 198ودفن الجثث واستخراجها خفية أو بدون ترخيص
إذا كنا تطرقنا في النقطة األولى الى جرائم تعد انتهاكا لحرمة المقابر ،فإن المشرع
المغربي أورد عبارة " من انتهك قبرا" في الفصل  270من القانون الجنائي وهو ما يحيلنا
على أن المشرع خصص لحماية المقابر الفصول  268و  ،270إذ نص في الفصل األخير
على ما يلي ":من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر
إلى سنتين وغرامة من  200إلى  500درهم".
والجدير بالمالحظة أن المشرع المغربي نص على جريمة دفن جثة واستخراجها ضمن
النصوص المؤطرة للحماية الجنائية لحرمة المقابر ،وان كان لم يصنفها ،فيمكن مالحظة
ذلك من ظاهر النص ،وهذا ما يجعلنا نقول بأنه كان على المشرع أن يصنفها ،وفي هذا
الصدد يمكن أن يقول قائل فالمقابر والموتى سيان ال فرق بينهما ،غير أن هناك اختالف بين
األفعال التي تعد انتهاك لحرمة المقابر وتلك التي تعتبر تعديا لحرمة الموتى.
وهو نفس المقتضى الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة  152من قانون
العقوبات ،حيث جاء فيها ":كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية،
199
يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وغرامة من  500إلى  2000د.ج".
197

 بدون ذكر اسم كاتب المقال ،جريمة انتهاك حرمة القبور ( دراسة مقارنة) ،مقال منشور بمجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية،العدد األول ،السنة العاشرة ،2018 ،ص .9
198
 -ويمكن أن نعرف االنتهاك في هذه الجريمة بأنه ":كل فعل من شأنه االعتداء على القبور بشكل يخالف القانون أو اآلداب العامة".
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وما قلناه بخصوص الجريمة األولى هو نفسه ينطبق على هذه الجريمة ،إذ المشرع
استلزم توافر الى جانب الركن القانوني والركن المادي ،الركن المعنوي المتمثل في القصد
الجنائي الذي ينصرف الى تعمد الجاني انتهاك حرمة القبور والتعدي عليها سواء بالتخريب
أو التحطيم أو التلويث.
وما يمكن مالحظته من خالل المقارنة بين الجرائم التي أوردتها الشريعة اإلسالمية
200
لحماية حرمة المقابر أشمل من تلك التي نصت عليها التشريعات الوضعية.
الفقرة الثانية :صور الجرائم الواقعة على حرمة الموتى
لقد اهتم التشريع الجنائي المغربي كغيره من التشريعات الجنائية بضرورة احترام
الموتى وعدم انتهاك حرمتهم ،وذلك من خالل سنه لمجموعة من النصوص القانونية التي
تجرم كل اعتداء على حرمة الموتى ،ورتب على ذلك جملة من العقوبات الزجرية كما
سوف نرى في المطلب الثاني.
ومن بين الجرائم التي نص عليها المشرع المغربي ،نجد االخالل باالحترام الواجب
للموتى (أوال) ،وكذا تلويث الجثة أو التمثيل بها ،تدنيس الجثة ،أو ارتكاب عليها عمال من
األعمال الوحشية أو البذيئة (ثانيا) ،وأخيرا جريمة إخفاء جثة أو اتالفها أو تضييعها (ثالثا).
أوال :جريمة االخالل باالحترام الواجب للموتى
مما ال شك فيه أن جريمة االخالل باالحترام الواجب للموتى والمنصوص عليها في
الفصل  269من مجموعة القانون الجنائي ،201تضم في طياتها مجموعة من األفعال التي
تعتبر من الناحية الشرعية والقانونية اخالال باالحترام المفروض للموتى ،ومن ذلك نجد
على سبيل المثال سب وشتم الميت ،أو القيام بأعمال الدناسة على القبور ،كالجلوس عليها أو
التبول والتغوط عليها ،الى غير ذلك من األفعال والخروقات.
وقد أحسن المشرع المغربي صنعا عندما لم يرد ما يمكن اعتباره اخالل باالحترام ،تاركا
بذلك األمر الى السلطة التقديرية للقاضي ،وهذا من شأنه أن يوسع من دائرة التجريم وتشمل
أي فعل من شأنه أن ينتهك ويخل باحترام الموتى.

199

 بن سعادة زهراء ،مرجع سابق ،ص .46200
 وهنا يمكن القول أن المشرع المغربي كغيره من التشريعات لم ينص على مجموعة من األفعال والخروقات التي تعد انتهاكا صارخا لحرمةالمقابر وقبور الموتى ،ومن بينها جرائم النبش وأخذ الرفاة واستعمالها في أعمال السحر والشعوذة ،ناهيك عن جرائم الرعي في المقابر  ،...وهو
ما يستدعي من التشريعات الوضعية التدخل وتجريم هذه األفعال الغير األخالقية والمشينة.
201
 ينص الفصل  269من القا نون الجنائي المغربي على ما يلي ":من ارتكب عمال من شأنه االخالل باالحترام الواجب للموتى في مقبرة أو فيأي مكان للدفن ،يعاقب بالحبس من شهر الى ثالثة أشهر وغرامة من  200الى  250درهم".
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وما يمكن مالحظته من خالل مقارنة هذا النص بالمقتضيات المنظمة للجرائم الماسة
بحرمة المقابر ،سنجد أن المشرع المغربي حصر األفعال التي تعتبر جريمة في نظر
القانون والم تمثلة في كل من فعل " الهدم" و "االمتهان" و " التلويث" المنصوص عليها في
الفصل  268السالف الذكر ،على غرار ذلك ،ترك الباب مفتوحا بخصوص ما يمكن أن
ينتهك حرمة الموتى ،إذ جاءت العبارة في الفصل  269مفتوحة " من ارتكب عمال من شأنه
االخالل باالحترام الواجب للموتى ،"...وهو ما يدفعنا الى القول أنه يجب على المشرع أن
يتدخل وينص على نفس العبارة التي أوردها الفصل أعاله ليكون بذلك الفصل على الشكل
التالي ":من ارتكب عمال من شأنه االخالل باالحترام الواجب للمقابر أو أماكن الدفن."...
هذا باإلضافة إلى أن المشرع لم يوضح العناصر الالزمة لقيام جريمة االخالل باالحترام
الواجب للموتى ،على غرار ما فعل بخصوص الجرائم األخرى ،وفي هذا الصدد قضت
محكمة النقض المغربية في قرار لها بأنه ":لما أدانت المحكمة المتهم بجنحة انتهاك حرمة
الموتى ببنائه لدكان ومقهى داخل مكان مخصص وتابع لمقبرة ،وذلك بشهادة الشاهدين ،لم
تبرز العناصر المادية المكونة للجريمة حسب الفصل  269من القانون الجنائي ،مما يجعل
202
ما قضت به دون أساس قانوني".
وتعليقا على القرار أعاله ،فإن حكم المحكمة االبتدائية بالقنيطرة والذي تم تأييده من طرف
غرفة الجنح االستئنافية لدى محكمة االستئناف والقاضي بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة
انتهاك حرمة المقابر والحكم عليه بثالثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 250
درهم ،تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تكييف األفعال المنسوبة اليه ،وأن المحكمة
بنت قضاءها على أساس من القانون ،وسندنا في ذلك أن المشرع بنفسه لم يحدد العناصر أو
األفعال المكونة لجريمة االخالل باالحترام الواجب للموتى المنصوص عليها في الفصل
أعاله ،بحيث لو أراد التنصيص على تلك األفعال لنص عليها ،كما أن األمر هنا يتعلق
بانتهاك حرمة الموتى وليس حرمة المقبرة وهذا بصريح العبارة ،ناهيك على أنه بالنظر الى
حيثيات القرار سنجد أن محكمة النقض تارة تستعمل انتهاك حرمة المقابر وتارة أخرى
تستعمل انتهاك حرمة الموتى ،والظاهر أن الفصل أعاله يتحدث عن حرمة الموتى.
وعليه نخالف التوجه الذي ذهبت فيه محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه ،وبعدم
تأييد قرار غرفة الجنح االستئنافية ،ونأسس رأينا على األسباب المشار اليها أعاله ،ونقول
بأن المشرع المغربي قد أحسن صنعا في عدم تحديده لألفعال التي تشكل جريمة االخالل
باالحترام الواجب للموتى ،تاركا بذلك األمر إلى سلطة القاضي الجنائي ،وذلك لتشمل
202

 القرار عدد  260الصادر بتاريخ  29فبراير  ،2012في الملف الجنحي عدد  ،2012/3/6/458منشور في مجلة مغرب القانون ،على الرابطالتالي.www.maroclaw.com :
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الجريمة كل ما من شأنه أن يدخل في زمرة انتهاك حرمة الموتى ،وعدم تنصيص المشرع
على األفعال التي تشكل العناصر المكونة للجريمة دليل قوي على أن هذا األخير أدرك على
بأنه إذا حدد تلك األفعال سيكون بذلك قد غل سلطة القاضي الجنائي في تكييف الوقائع.
ثانيا :جريمة تلويث الجثة أو التمثيل بها أو ارتكاب عليها عمل من األعمال الوحشية أو
البذيئة
ال تقتصر الجرائم الواقعة على حرمة الموتى ،على تلك التي تعد اخالل باالحترام
الواجب لهم ،بل تعدى األمر ذلك ليشمل كذلك جرائم تلويث الجثث أو التمثيل بها أو ارتكاب
عليها عمل من األعمال الوحشية أو البديئة.
وعليه فقد نص المشرع المغربي في الفصل  271من مجموعة القانون الجنائي على ما
يلي ":من لوث جثة أو مثل أو ارتكب عليها عمال من األعمال الوحشية أو البديئة ،يعاقب
بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من  200إلى  500درهم".
وبقراءتنا للمقتضيات التي جاء بها المشرع في الفصل أعاله ،تبين لنا أن هذه الجريمة ال
تقوم إال إذا توفرت ثالثة أركان أساسية ،متمثلة في الركن القانوني الذي تم التطرق إليه
أعال ،إلى جانب الركن المادي ،والذي يتمثل في ارتكاب الجاني ألي فعل فيه تلويث أو
تمثيل للجثة ،أو قيامه باألعمال الوحشية عليها وهذا يشكل وجه االعتداء ،الذي يؤدي بنا
إلى نتيجة هذه االعتداء بمعنى أن تكون نتيجة االعتداء حصول انتهاك لحرمة جثة الميت
التي يجرمها القانون ،وأن تكون هناك عالقة سببية بين فعل االعتداء والنتيجة االجرامية،
وأخيرا الركون المعنوي الذي يتمثل في القصد الجنائي بعنصريه العلم واإلرادة.
وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري بمقتضى المادة  153من قانون العقوبات ،حيث جاء
فيها ما يلي ":كل من نس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو
203
الفحش ،يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من  500الى  2000د.ج".
الظاهر من التنصيص على هذه المقتضيات القانونية هو حماية الجثة من أعمال التدنيس
والتشويه ومن األعمال الوحشية وأعمال الفحش ،والتدنيس كرمي القاذورات عليها ،أما
التشويه كقطع بعض أعضائها بحيث تتغير صورها وبذلك يصعب التعرف عليها ،أما
األعمال الوحشية فهي كثيرة ومتنوعة وقد تتمثل في قطع الرأس أو تمزيق البطن أو بتر

203

 -زهراء بن سعادة ،مرجع سابقن ص 48
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جزء من أجزاء الجثة ،أما أعمال الفحش فهي بدورها أعمال وحشية وقد تتعلق على وجه
204
الخصوص باألعضاء التناسلية.
ثالثا :جريمة إخفاء جثة أو اتالفها أو تضييعها
سعيا من المشرع المغربي في توفير الحماية الالزمة لجثة الميت من الخروقات
واالنتهاكات التي يقوم بها دو النيات السيئة والضمير الغائب ،وفي ظل كذلك غياب الوازع
الديني واألخالقي ،نص على جريمة أخرى تضاف إلى قائمة الجرائم الواقعة على حرمة
الموتى ،وهي جريمة إخفاء الجثة أو إتالفها بمقتضى الفصل  272من مجموعة القانون
الجنائي الذي ينص على أنه ":من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
ثالثة سنوات وغرامة من  200إلى  250درهم".
وعليه فتحليلنا لمقتضيات الفصل أعاله ،يمكن القول إن المشرع ضيق من دائرة التجريم
التي تخص جثة الميت ،إال أنه في المقابل لم يبين الطريقة التي تتحقق بها جريمة االخفاء
والضياع ،وقد أحسن صنعا في ذلك لتشمل الجريمة أي فعل قد يقوم به الجاني في سبيل
التخلص من الجثة.
ناهيك على أن الفصل أعاله يشمل كذلك كل من أوكلت اليه صالحية أو سلطة إما
حراسة الجثة أو مراقبتها كالموظفين العاملين في مستودعات األموات ،أو أولئك العاملين
في قطاع الصحة ،الى غير ذلك ممن هم مكلفون بمهام من المهام التي تصب في هذا
اإلطار.
وفي هذا الصدد فإن المشرع في الفقرة األولى من الفصل المذكور وباقي الفصول
األخرى التي تم التطرق اليها لم يشر الى ما إذا كانت الجثة لميت مات نتيجة مرض أو
موت طبيعي أو غير ذلك من األسباب التي قد تؤدي الى الوفاة ،غير أنه استدرك ذلك في
الفقرة الثانية من الفصل  272المذكور أعاله ،لينص بذلك على أنه ":إذا كانت الجثة
لشخص مجني عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح ،فإن العقوبة تكون
بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من  200إلى  1000درهم".
وهو نفس المقتضى الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة  154من قانون
العقوبات ،حيث جاء فيها ما يلي ":كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى ثالث سنوات ،وبغرامة من  500إلى  1000د.ج.
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 دردوس مكيي ،القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،المطبعة الجهوية بقسنطينة ،د ط2005 ،،ص ،26أوردته زهراء بن سعادة ،مرجع سابق ،ص .48
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وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفي نتيجة ضرب أو جرح ،فإن
العقوبة تكون بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة من  500الى  5000درهم
205
د.ج".
وتجدر اإلشارة إلى أن الحماية الجنائية التي أولتها التشريعات الوضعية لجثة الميت ال
تقتصر فقط على الجرائم المشار اليها سلفا ،بل هناك العديد من الجرائم األخرى التي تم
التنصيص عليها في نصوص خاصة ونورد على سبيل المثال :القانون  16.98المتعلق
بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرها ،والذي جاء بمقتضيات زجرية تكفل
الحماية الجنائية الضرورية للموتى من أعمال االتجار في أعضائهم ،أو أخذها منهم أو
206
زرعها أو بيعها دون وجه حق وبشكل غير مشروع.

المطلب الثاني :العقوبات المترتبة على انتهاك حرمة المقابر والموتى
إذا كانت جل التشريعات الوضعية قد تدخلت بموجب العديد من النصوص القانونية
الزجرية لحماية حرمة المقابر والموتى من مجموعة االنتهاكات والخروقات التي تتعرض
لها ،فإنها في القابل أوردت جملة من العقوبات الزجرية المترتبة على الجرائم المتعلقة
بانتهاك هذه الحرمة.
وعليه سنحاول في هذا المطلب اإلحاطة بهذه العقوبات من خالل التطرق في (الفقرة
األولى) إلى العقوبات المترتبة على جرائم انتهاك حرمة المقابر ،لننتقل بعد ذلك في (الفقرة
الثانية) للحديث عن العقوبات التي رتبها المشرع المغربي على الجرائم المتعلقة بانتهاك
حرمة الموتى.
الفقرة األولى :المقتضيات الزجرية المتعلقة بانتهاك حرمة المقابر
من خالل تصفح النصوص الجنائية التي أوردها المشرع المغربي بخصوص جرائم
انتهاك حرمة المقابر ،سنجده جعل لها عقوبات سالبة للحرية وأخرى عقوبات ذات طابع
مالي متمثلة في الغرامات.
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 زهراء بن سعادة ،مرجع سابق ،ص .50-49206
 من أعظم وأهم االنجازات العلمية التي طالعنا بها هذا القرن ،والتي تعتبر نتاج تقدم العلوم الطبية والبيولوجية ،عمليات نقل وزراعةاألعضاء البشرية ،حيث أصبحت هذه األخيرة الحل الوحيد والعالج الحقيقي للعديد من المرضى المحكوم عليهم بالموت.
وبذلك تعتبر جثث الموتى مصدر هام لتلك العمليات وخاصة في حالة عدم توافر األعضاء البشرية المطلوبة من األحياء ،حيث تمثل الجثة المصدر
الوحيد واألساسي لعمليات زرع األعضاء الفردية مثل القلب والكبد.
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أوال :العقوبات المترتبة على جريمة هدم وامتهان وتلويث المقابر
بالرجوع الى الفصل  268من مجموعة القانون الجنائي سنجد المشرع المغربي كغيره
من التشريعات نص على عقوبة سالبة للحرية وأخرى مالية لجريمة هدم وامتهان وتلويث
المقابر لما في ذلك من انتهاك لحرمة المقابر والتقليل من االحترام الواجب للموتى كما
سوف نرى تباعا.
وعليه جاءت صياغة الفصل أعاله على الشكل التالي ":من هدم أو امتهن أو لوث المقابر،
بأي وسيلة كانت ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من  200إلى 500
درهم".
وتقريبا هي نفس العقوبات التي نصت عليها التشريعات المقارنة ،ومنها التشريع
الجزائري ،حيث نص في المادة  150على ما يلي ":كل من هدم أو خرب أو دنس القبور
بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ،وبغرامة من  500إلى 2000
دينار" ،كما أشار في المادة  152من ذات القانون الى انتهاك حرمة المدافن ،إذ نص على
ما يلي ":كل من ان تهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة ،يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى
207
سنة".
وهي نفس العقوبات التي نصت عليها التشريعات األخرى التي سبق وأن أشرنا اليها سلفا،
ومنها مثال ،التشريع السوري ،حيث نص في المادة  468من قانون العقوبات السوري على
ما يلي ":يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين ،من أ-هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب
الموتى أو أقدم قصدا على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها ،ب-من دنس أو هدم أو حطم أو
208
شوي أي شوه أي شيء آخر خاص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها".
ثانيا :العقوبات المترتبة على جريمة انتهاك القبور ودفن الجثث واستخراجها خفية
من خالل التمعن في العقوبات التي وضعها المشرع المغربي لهذه الجريمة ،سنجد أنها
بدورها تنقسم الى عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية شأنها في ذلك شأن باقي العقوبات
األخرى.
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 طارق حليلو ،مرجع سابق ،ص .92208
 وفي هذا الصدد قضت محكمة االستئناف بيت لحم في دولة فلسطين بتأييد الحكم االبتدائي القاضي بإدانة المتهمين من أجل جرائم االعتداءعلى أماكن دفن الموتى وانتهاك حرمة األموات طبقا للمادة  277من قانون العقوبات والحكم عليهم بالحبس ثالثة أشهر.
أنظر موسوعة القوانين واألحكام الفلسطينية ،على الرابط التاليhttps://maqam.najah.edu/judgments/2682/ :
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وعليه نص في الفصل  270السالف الذكر على أنه " :من انتهك قبرا أو دفن جثة أو
استخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وغرامة من  200إلى 500
درهم".
وهي نفس العقوبة التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة  152من قانون
العقوبات ،حيث جاء فيها ":كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية،
يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وغرامة من  500إلى  2000د.ج".
وتجدر اإلشارة أنه من خالل المقارنة بين هذه النصوص القانونية أن المشرع المغربي
وباقي التشريعات األخرى تركز بكثير على العقوبات السالبة للحرية أكثر من العقوبات
المالية ،والصحيح أنه ونظرا لما تعرفه السجون من اكتظاظ ،كان على هذه التشريعات
باألحرى التقليص من العقوبات الحبسية والزيادة في العقوبات المالية أو الحكم بإحدى هاتين
العقوبتين وهي عبارة ملم نجد لها أثر في النصوص التي تطرقنا اليها ،اللهم بعض
التشريعات التي نصت على ذلك.
باإلضافة الى أنه كان عليها أن تنص على أنه للقاضي الجنائي الحكم مثال على الجاني
بالعقوبات البديلة كإعادة بناء سور المقبرة مثال أو ترميمها أو تنظيفها لمدة محددة ،أو العمل
ألجل المنفعة العامة ،إلى غير ذلك من العقوبات البديلة.

الفقرة الثانية :العقوبات المترتبة على انتهاك حرمة الموتى
إذا كان المشرع المغربي أولى اهتمامه للمقابر كمكان لدفن الموتى ،وأحاطه بحماية
بمقتضى نصوص زجرية كما أسلفنا ذلك ،فإنه في المقابل لم يهمل األشخاص الذين يدفنون
في هذه المكان ،واعتبره مكان مقدس ال يجوز انتهاك حرمته ،ولذلك أورد جملة من
العقوبات الجنائية تطبق على كل مخالف لهذه القواعد القانونية اآلمرة.
وعليه سنتعرف في هذه الفقرة على مختلف العقوبات التي رتبها المشرع على جرائم
انتهاك حرمة الموتى ،وذلك على الشكل التالي:
أوال :العقوبات المنصوص عليها بخصوص جريمة االخالل باالحترام الواجب للموتى
بالرجوع الى الفصل  269من مجموعة القانون الجنائي ،والذي ينص على أنه ":من
ارتكب عمال من شأنه االخالل باالحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان للدفن،
يعاقب بالحبس من شهر الى ثالثة أشهر وغرامة من  200الى  250درهم" ،وعليه يكون
المشرع المغربي نص على عقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية تطبق على كل من ارتكب
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أي فعل من شأنه االخالل باالحترام الواجب للموتى سواء في المقبرة أو في أي مكان آخر
209
مخصص للدفن ،شأنه في ذلك شأن باقي الجرائم األخرى والتي سنتطرق إليها تباعا.
ثانيا :عقوبة جريمة تلويث الجثة أو التمثيل بها أو ارتكاب عليها عمل من األعمال
الوحشية أو البذيئة
ينص الفصل  271من القانون الجنائي على أنه ":من لوث جثة أو مثل أو ارتكب عليها
عمال من األعمال الوحشية أو البديئة ،يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة
من  200إلى  500درهم".
والمالحظ من خالل هذا الفصل أن المشرع صنف هذه الجريمة ضمن الجنح التأديبية التي
210
ال يمكن للعقوبة أن تتجاوز فيها خمس سنوات ،باستثناء حاالت العود.
وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري بمقتضى المادة  153من قانون العقوبات ،حيث جاء
فيها ما يلي ":كل من نس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو
الفحش ،يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من  500الى  2000د.ج".
وعليه يكون التشريع المغربي والجزائري وباقي التشريعات األخرى المقارنة قد نصت
على عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية تطبق على كل مخالف للمقتضيات الجنائية
المنصوص عليها في القانون.
ثالثا :عقوبة جريمة إخفاء جثة أو اتالفها أو تضييعها
بالرجوع الى الفصل  272من مجموعة القانون الجنائي سنجد المشرع المغربي نص
على الجزاء الجنائي الذي يطبق على كل مرتكب لجريمة إخفاء جثة أو كل من قام بإتالف
جثة أو تضييعها ،وذلك من خالل ما نص الفصل أعاله ":من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب
بالحبس من ستة أشهر إلى ثالثة سنوات وغرامة من  200إلى  250درهم".
وأضاف في الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنه ":إذا كانت الجثة لشخص مجني عليه
في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح ،فإن العقوبة تكون بالحبس من سنتين إلى
خمس سنوات وغرامة من  200إلى  1000درهم".
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 وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المغربية في قرار لها عدد  260الصادر بتاريخ  29فبراير  ،2012في الملف الجنحي عدد 2012/3/6/458بأنه ":لما أدانت المحكمة المتهم بجنحة انتهاك حرمة الموتى ببنائه لدكان ومقهى داخل مكان مخصص وتابع لمقبرة ،وذلك
بشهادة الشاهدين ،لم تبرز العناصر المادية المكونة للجريمة حسب الفصل  269من القانون الجنائي ،مما يجعل ما قضت به دون أساس قانوني".
210
 -الفصل  16من القانون الجنائي.
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وهو نفس المقتضى الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة  154من قانون
العقوبات ،حيث جاء فيها ما يلي ":كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى ثالث سنوات ،وبغرامة من  500إلى  1000د.ج.
وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفي نتيجة ضرب أو جرح ،فإن
العقوبة تكون بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة من  500الى  5000درهم
د.ج".
ومن خالل استقراء الفصول أعاله يتضح أن كال من المشرع المغربي والجزائري نصا
على نفس المقتضيات اللهم بعض االختالف ،بحيث أوال أنهما على أن الجاني لكي يتابع
ويعاقب على هذه الجريمة يجب أن يأتي أحد األفعال المنصوص عليها أعاله ،باإلضافة إلى
أن الجاني يعاقب إذا قام بإخفاء الجثة أو ضيعها بأي وسيلة من الوسائل ،وهو ما يمنح
القاضي الجنائي كامل السلطة التقديرية في تقدير األفعال التي يأتيها الجاني في هذه النازلة.
كما أن المشرع المغربي شدد العقوبة على الجاني كلما كانت الجريمة تتعلق بشخص
مجني عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح.

خاتمة:
ولعل الخالصة التي يمكن أن نخرج بها من خالل دراستنا وتحليلنا لمختلف جوانب
هذا الموضوع ،أن الشريعة اإلسالمية أولت اهتماما كبيرا منذ األزل لحرمة المقابر والموتى
وجرمت بذلك مجموعة من األفعال والتصرفات التي تعتبر تعديا على هذه الحرمة ،وقد
استحضرت التشريعات الوضعية ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية في نصوصها الجنائية
وكفلت بذلك للمقابر وحرمة الموتى حماية جنائية بمقتضى جملة من النصوص التجريمية
والعقابية.
غير أن هذه النصوص ومن خالل اطالعنا على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو
لمجموعة من المقابر المغربية ومقابر بعض الدول ،لم تأتي أكلها ولم تحقق الغاية المرجوة
منها ،األمر الذي يستدعي من المشرع المغربي إعادة النظر في اإلطار القانوني المنظم لها،
ألنه بحاجة ماسة الى تحيين عاجل ،كما يقتضي من السلطات المعنية ،وكل المتدخلين في
هذا الصدد النظر في واقع المقابر المغربية والدعوة الى اتخاذ اإلجراءات الضرورية
لحمايتها من األفعال الشنيعة التي تتعرض لها يوم بعد يوم.
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أساس القوة الملزمة للعقد في القانون المغربي
مــقــــدمــة
إن اإلنسان اجتماعي بطبعه ،ال يمكنه أن يعيش بمعزل عن المجتمع ،ولكون مجهوداته
وقدراته جد محدودة فإنه يلجأ لغيره هادفا إلى تلبية حاجاته ومصالحه الالمتناهية ،بالدخول
في عالقات قانونية متشعبة مع عدة أطراف .ولعل العقد يمثل أفضل وأنجع وسيلة لديه
لتحقيق غاياته ،وضمان تبادل خدماته ومنتجاته ،كما أنه من أبرز التصرفات القانونية
الشائعة والمميزة لسلوكات اإلنسان قديما وحديثا ،ألنه ينظم الحقوق والواجبات بين األفراد
والجماعات بإقرار الحق وفرض االلتزام .وال ينكر أحد ما للعقد من أهمية عظمى في حياتنا
اليومية فهو المرتكز األساسي للمعامالت المالية في وسطنا االجتماعي .ونظرا للدور الهام
المناط باإلرادة الحرة في التعاقد فقد تكرس لها السلطان األكبر في إنشاء الروابط العقدية
وترتيب آثارها ،إذ ساد مبدأ سلطان اإلرادة أغلب العالقات القانونية نتيجة الزدهار وانتشار
المذهب الفردي وتجسيده إلرادة وحرية الفرد ومصالحه في المجتمع ،فكان يكفي لتكوين
وإنشاء عالقة عقدية وتحديد آثارها أن يتطابق ويتوافق اإليجاب بالقبول ،وبذلك صارت
اإلرادة الحرة المستقلة مصدر ألاللتزامات الناشئة عن العالقات التعاقدية ،ومنه وجب
احترام وتقديس حرية التعاقد والقوة اإللزامية الناتجة عنها.
إن مبدأ القوة الملزمة للعقد من المبادئ المستنتجة من مبدإ سلطان اإلرادة ،وهو بذلك
من اآلثار المترتبة عن التعاقد ،فإذا نشأ العقد صحيحا بأركانه وشروطه ترتبت عنه
التزامات وأصبحت واجبة التقديس والتنفيذ ،ال يمكن التنصل منها أو المساس بها سواء
بالنسبة ألطرافه أو بالنسبة للغير.
من هذا المنطلق فإن موضوع بحثنا يتعلق بالقوة الملزمة للعقد كمبدإ وأثر مباشر
لاللتزامات العقدية والبحث في أسسها وحدودها ،وبما أن ذلك من صلب نظرية العقد فإنه ال
محال من التطرق الى المواضيع التي اكتست أهمية بالغة في هذا المجال ،فقد تناولها شراح
وفقهاء القانون بإسهاب ،فكانت محل نقاشات فقهية ونصوص تشريعية وتطبيقات قضائية.
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ومما ال شك فيه أن نظرية االلتزامات ومن ثم نظرية العقد في القانون المدني أخذت مكانة
علمية نظرية وعملية مرموقة.
و لذلك فقد اعتنى بها التشريع الوطني والمقارن بتنظيم أحكامها وجعلها المصدر األول
لاللتزام.
فبعدما تكرست القوة الملزمة للعقد كمبدأ في ظل سيادة المذهب الفردي فإنها اصطدمت
بعالم من االستثناءات في ظل سيادة المذهب االجتماعي .فموضوعنا يعالج جزئية مهمة من
نظرية العقد المدني ،إذ يتناول تأكيد هذا المبدأ وبيان طبيعته القانونية من ماهيته وتحديد
نطاقه واألسس المختلفة التي يرتكز عليها وأهم آثاره وجزاءات اإلخالل به .كما يتناول أهم
القيود واالستثناءات الواردة على هذا المبدأ كجانب تطبيقي ،بدءا بدور اإلرادة في إنهاء
وتعديل العالقات التعاقدية ،وكذا تدخل كال من المشرع والقاضي لموازنة االلتزامات
وحماية الطرف الضعيف فيها ،ثم التطرق لمبررات الحد من هذا المبدأ.
غير ّ
أن األمور ال تسير دائما كما يجب ،فالعالقات التعاقدية قد تصطدم بعد إبرامها
بظروف مغايرة تحول دون تنفيذها واستمرار مفعولها حسب ما اتُفق عليه ووفق ما اتجهت
إليه إرادة المتعاقدين ،حينها يُثار التساؤل حول مدى مالئمة سلطان اإلرادة للروابط العقدية،
وإمكانية التلطيف من حدة مبدإ القوة الملزمة للعقد المتفرع عنه .بمعنى ما هي األسس التي
يستمد منها العقد قوته الملزمة وما هي الحدود التي تتوقف عندها هذه القوة الملزمة
وبصيغة أخرى ،هل القوة الملزمة للعقد مطلقة وثابتة ،أم هي نسبية ومحدودة .
لإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأينا إعمال واعتماد المنهج المقارن في دراستنا هاته ،مع
التركيز على الفقه والتشريع والقضاء ،كما حاولنا أن نستعين بقواعد الفقه والشريعة
اإلسالمية في بعض مراحل البحث النسجامها مع الموضوع وارتباطها به تاريخيا ،وألنها
نظام متكامل وصالح لكل زمان ومكان  .كما اتبعنا المنهج الوصفي والتحليلي ،ألننا بصدد
اإلحاطة بموضوع يتطلب استقراء بعض النصوص وتصنيفها للوصول إلى قواعد وأحكام،
وعرض اآلراء وتحليلها وتعليلها وتوضيح غامضها ،وبيان المتناقض منها وترجيح اآلراء
والتوفيق بينها.
و لقد ارتأينا تناول هذا العرض وذلك وفق التصميم اآلتي بيانه على الشكل التالي:
المبحث األول :أساس القوة الملزمة للعقد.
المبحث الثاني :آثار القوة الملزمة للعقد.
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المبحث األول :أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها
إنه وكما هو معلوم فإن العقد يعتبر كقاعدة عامة شريعة المتعاقدين أي أن المتعاقدان
هما اللذان يلتزمان بما اتفقا عليه وتسري آثاره عليهما فقط إال أن هذه القاعدة ترد عليها
استثناءات كما أنها تترتب عليها جزاءات عند اإلخالل بها.
إنه ولدراسة هذا المبحث سنعمل على تقسيمه إلى مطلبين كالتالي:
المطلب األول :العقد شريعة المتعاقدين
المطلب الثاني :االستثناءات الواردة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
المطلب األول :العقد شريعة المتعاقدين
إن القوة الملزمة للعقد تجد أساسها في إرادة المتعاقدين ويشترط في هذه اإلرادة أن
تكون خالية من العيوب التي تضرب بصحة العقد عرض الحائط وللتعمق في هذا المطلب
سنحاول تناوله في فقرتين حيث سنتناول في الفقرة األولى إلى شروط اإلرادة الصالحة
للتعاقد على أن نتطرق في الفقرة الثانية إلى نتائج صحة العقد.
الفقرة األولى:شروط اإلرادة الصالحة للتعاقد
إن اإلرادة الصالحة للتعاقد هي تلك اإلرادة التي تخلو من العيوب التي تخل بصحة
العقد ومن هنا فإن اإلرادة التي أتت غير مشوبة بالعيوب الواردة في الفصل  39من قانون
االلتزامات والعقود هي التي تصلح وحدها للتعاقد وتكون أساسا ملزما للعقد تجاه األطراف.
وإنه لمن الضروري اإلشارة ولو بشكل مقتضب إلى هذه العيوب التي تجعل اإلرادة غير
صالحة في العقد وسنستهل دراسة هذه العيوب بالغلط ثم التدليس واإلكراه.
أوال :الغلط:
يعتبر الغلط هو عبارة عن وهم يتولد في دهن المتعاقد يجعله يتصور األمر على غير
حقيقته فقد يتوهم شخص صحة واقعة هي في الحقيقة غير صحيحة ،أو عدم صحة واقعية
هي في الواقع صحيحة.
و الغلط الذي يعتبر عيبا ويجعل اإلدارة غير صالحة كأساس ملزم في العقد هو ذلك
المؤثر.
الغلط ِ
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و نجد أن المشرع قد تناول الغلط في الفصول من  40إلى  45من قانون االلتزامات
والعقود وقد حدد حاالت الغلط وهي كالتالي:
الغلط في القانونالغلط في الشيءالغلط في شخص المتعاقدالغلط الواقع من الوسيطالغلط في الحسابو هنا يمكن القول بأنه إذا ثبت الغلط بالشروط الواردة في قانون االلتزامات والعقود
فإن إرادة من وقع في الغلط تكون معيبة غير صالحة إلنتاج اآلثار المقصودة من العقد
وبذلك تكون اإلرادة أساسا ملزما للعقد.
ثانيا :التدليا
ينص الفصل  39من قانون االلتزامات والعقود “ يكون قابال لإلبطال للرضا الصادر
عن غلط ،أو الناتج عن التدليس ،أو المنتزع
تم التطرق إلى التدليس في قانون االلتزامات والعقود وذلك بعد أن تناول المشرع الغلط
وهنا نجد المشرع قد حذا حذو القانون المدني الفرنسي حيث تناوله المشرع في فصلين هما
 52والفصل  53من القانون المدني المغربي.
و يمكن تعريف التدليس بأنه “ االلتجاء إلى الحيلة والتضليل والخداع بقصد إيقاع
المتعاقد في غلط يدفعه غلى التعاقد “[ ]3كما عرفه األستاذ المرحوم مأمون الكزبري “
التدليس هو استعمال خديعة توقع الشخص في غلط يدفعه إلى التعاقد”.
و لكي يعتد بالتدليس ال بد من توفر الشروط اآلتية:
استعمال المدلس وسائل احتيالية لتضليل المدلس عليهكون هذه الوسائل االحتيالية هي التي دفعت المدلس عليه إلى التعاقدصدور التدليس أو الوسائل االحتيالية عن المتعاقد اآلخر أو كون هذا المتعاقد علىعلم بها.
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ثالثا :اإلكراه
يعد اإلكراه من بين العيوب التي تحول دون لعب اإلرادة دور في بناء األساس الملزم
للعقد.
و قد عرفه المشرع في الفصل  46من قانون االلتزامات والعقود بأن “ اإلكراه إجبار
يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخص آخر أن يعمل عمال
بدون رضاه“.
و قد عرفه بعض الفقه “ اإلكراه عبارة عن ضغط غير مشروع يمارس على إرادة
الشخص فيولد لديه حالة من الرهبة والخوف األمر الذي يحمله على التعاقد“.
و لكي يكون اإلكراه عامال في تعييب اإلرادة ويخرجها من الصحة البد أن تتوفر فيه
مجموعة من الشروط وهي على التوالي:
التعاقد تحت سلطان الرهبةأن تكون الرهبة هي التي حملت المكره على التعاقداتصال اإلكراه بالمتعاقد اآلخر.رابعا :الغبن
يوجد في قانون االلتزامات والعقود إلى جانب الغلط والتدليس واإلكراه عيب الغبن،
والغبن يتجسد في خسارة تلحق بالمتعاقد من جراء العقد وهو عبارة عن عدم التعادل بين ما
يعطيه المتعاقد وما يأخذه  ،وقد عرفه الفقيه مأمون الكزبري بأنه “ هو التفاوت وانتفاء
التوازن بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه مقابل ما يعطيه في عقود المعارضة”.
و تنبغي اإلشارة إلى أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصلين  55و 56من قانون
االلتزامات والعقود يتجلى لنا أن القاعدة في القانون المغربي أن الغبن المجرد عن التدليس
ال يخول طلب إبطال العقد لكن استثناء قد يعيب اإلرادة .وفي هذا اإلطار سنشير بشكل
موجز إلى كل من القاعدة في الغبن وكذا االستثناء على هذه القاعدة.
الغبن المجرد ال يخول طلب إبطال العقد:المبدأ العام ان الغبن في التشريع المغربي ال يعيب العقود وال يخول اإلبطال ألن الحفاظ
على التوازن االقتصادي ألطراف العالقة التعاقدية موكول لمن له مصلحة وكل ما يتكلف
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به القانون هو التوازن القانوني وقد حرص المشرع المغربي على التنصيص على هذا المبدأ
في القانون المدني في الفصل  55والذي جاء فيه “ الغبن ال يخول اإلبطال إال إذا نتج عن
تدليس الطرف اآلخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله وذلك ما عدا االستثناء
الوارد بعده“
الغبن المقرون بالتدليس يخول اإلبطالبالرجوع إلى الفصل  56من قانون االلتزامات والعقود والذي جاء فيه "الغبن يخول
اإلبطال إذا كان الطرف قاصرا أو ناقص األهلية ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده
القضائي وفقا لألوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن تدليس من الطرف اآلخر ويعتبر
غبنا كل فرق يزيد عن الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء"
انطالقا من استقراء هذا النص نجد أن المشرع أجاز إبطال العقد للغبن المجرد عن
التدليس استثناء ،وذلك إذا لحق هذا الغبن بالقاصر أو ناقص األهلية ولو تعاقد وفقا
لألوضاع القانونية ،لكن يشترط هنا أن يصل الغبن إلى الحد الذي يقرره المشرع في الفصل
أعاله وذلك بزيادة الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء
الفقرة الثانية :اإلرادة أساا القوة الملزمة للعقد
إن اإلرادة السليمة التي تتحاشى العيوب التي سبق لنا وأسلفنا ذكرها هي التي ينتج عنها
ما يسمى بالعقد شريعة المتعاقدين.
و يقصد بهذا المبدأ هو أن العقد منذ تمامه تصبح شروطه مقام القانون بالنسبة لعاقديه
فال يستطيع أحدهما أن يستقل بتعديل أو إنهاء العقد بإرادته المنفردة ويلزم إلحداث شيء من
ذلك أن يتم االتفاق المتبادل من لدن الطرفين معا إال إذا جعل القانون ألحد األطراف في
حاالت خاصة حقا في ذلك وفي هذا السياق نجد الفصل  230من قانون االلتزامات والعقود
المغربي ينص صراحة على “ االلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام
القانون بالنسبة لمنشئيها وال يجوز إلغائها او تعديلها إال برضاهما معا أو في الحاالت
المنصوص عليها في القانون“.
و في نفس اإلطار نجد نفس المنحى قد كرسه كل من التشريع الفرنسي في المادة
1134من القانون المدني الفرنسي أنه "االتفاقات التي تمت على وجه شرعي تقوم مقام
القانون بالنسبة إلى عاقديها" وكذلك نجد المشرع المصري قد نص على هذه القاعدة في
المادة  147من قانونه المدني حيث جاء فيها "العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه وال
تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون" ومن خالل هذه النصوص
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التشريعية فالمبدأ العام أن العقد هو شريعة المتعاقدين وهذا يحتم عدم المساس بشروط العقد
الذي توافقت إرادة كل من العاقدين على إنشائه بإرادة أحدهما المنفردة إال أنه في بعض
األحيان يتضمن العقد نفسه شروطا يمنح عاقديه أو أحدهما الرجوع عنه أو إجراء تعديل في
أحكامه وكمثال على هذه الحالة سنذكر التعاقد بالعربون والذي خصصله المشرع الفصول
من  288إلى . 290
و كمثال آخر على ذلك :الحالة التي يتضمن فيها عقد اإليجار شرطا يخول للمستأجر
إنهاء العقد قبل انتهاء مدته وفي هذه الحالة ال توجد أية صعوبة في الرجوع عن العقد أو
إجراء التعديل في أحكامه ممن يطول له هذا الحق ،إعماال له فليس في ذلك أي إخالل به.
و نجد الحالة التي ال يتضمن العقد عند إبرامه ما يخول ألطرافه أو أحدهما نقضه أو
تعديله ،ولكن يتفق العاقدان كالهما على شيء من ذلك في زمن الحق.
و عليه يعتبر مبدأ القوة الملزمة للعقد من أهم النتائج المترتبة على مبدأ سلطان اإلرادة
فاألفراد لهم مطلق الحرية في إبرام ما شاؤوا من العقود بشرط احترامهم لمقتضيات النظام
العام واألخالق واآلداب العامة وإذا حصل مثل هذا االتفاق بناء على هذه الحرية فإن العقد
يصبح بمثابة شريعة للمتعاقدين.
ومن خالل ما تقدم فالعقد أو االتفاق طالما تم إبرامه على وجه شرعي،ينشئ بين عاقديه
التزامات تكون أشبه بااللتزامات التي يفرضها القانون .ألجل هذا فالمتعاقد ال يستطيع أن
يتحلل من التزامه ،إال إذا قام اتفاق على ذلك وبين المتعاقد اآلخر .ومن خالل تتبع مبدأ
سلطان اإلدارة في حقل االلتزامات والعقود المغربي نجد أن المشرع نظرا لالنتقادات التي
وجهت لمبدأ سلطان اإلرادة تفادى عيوب مبدأ سلطان اإلدارة وأعاد األمور إلى نصابها في
مجاالت عدة ،فأقام نظرية الغبن في الفصلين  55و 56حد من المبدأ أن العقد شريعة
المتعاقدين كما نجد أن المشرع أعطى للمكتري حماية قوية من تعسف المالك ومنح المحكمة
سلطة تقديرية في هذا المجال هدفه هو تحقيق العدالة االجتماعية.
المطلب الثاني :حدود اإلرادة كأساا ملزم للعقد
إنه وكما سبق الذكر فإن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يحول دون المراجعة الفردية لبنود
العقد إال أن هذا األخير يعرف حاالت استثنائية يحق فيها ألحد المتعاقدين أو القاضي إدخال
تعديالت أو القيام بإلغاء بعض البنود وهناك العديد من الحاالت لتدخل القضاء وللحديث في
هذا الموضوع أكثر سنحاول التعرف على الحد من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بنص
القانون (الفقرة األولى) على أن نبين بعد ذلك الحاالت التي يسمح فيه التشريع للقضاء
بالتدخل في العقد (الفقرة الثانية).
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الفقرة األولى :الحد من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بنص القانون
إنه حسب القاعدة العامة فإنه ال يمكن تعديل العقد أو نقض أحكامه إال بمقتضى اتفاق
األطراف إذ أنه ال يمكن ألحدهما أن يعدل أو أن ينقض العقد بإرادته المنفردة ألنه في هذه
الحالة يعتبر مخال بالتزاماته وهنا تثور مسؤوليته العقدية ،إال أنه استثناء يمكن الخروج عن
هذه القاعدة في مجموعة من الحاالت التي يخول فيها القانون ألحد األطراف حق العدول
عن العقد وهذا هو االستثناء الحقيقي لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين .
ذلك أن تدخل المشرع يكون لوضع ضوابط لحرية التعاقد بحيث ال تمس حرية
المتعاقدين في إطار ما يعرف بالنظام العام واآلداب العامة من أجل حماية الطرف الضعيف
في العالقة التعاقدية الذي يحتاج إلى الحماية من أجل المحافظة على الفائدة االقتصادية من
العقد .
باإلضافة إلى ما سلف أعاله يمكن القول على أن تدخل المشرع في بعض العقود
بالنص على نظامهما يكون على سبيل االحتياط بمعنى أن القواعد التي يسنها ال تحد من
حرية المتعاقدين ولكنها تكمل هذه الحرية ،فهي قواعد مكملة وليست آمرة.
فإذا كان المشرع قد فرض القيود على اإلرادة في مرحلة تكوين العقد فإنه في المقابل قد
فرض قيودا أخرى على المرحلة التي تلي التكوين أال وهي مرحلة التنفيذ.
إذن فالمشرع لم يكتفي بالتقييد من دور اإلرادة في مرحلته تكوين العقد وإنشائه بل
تدخأليضا في العقود بعد إبرامها وعدل أحيانا من شروطها على حساب اإلرادة.
و هذا ما يفهم من نص الفصل  230من قانون االلتزامات والعقود المغربي حيث أدخل
القانون في عداد المؤسسات التي يمكن لها التدخل في تنفيذ العقد عن طريق التعديل أو
اإلنهاء إلى جانب مؤسسة الرضى الصادر عن المتعاقدين.
و قد جاء فيه ما يلي" :االلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون
بالنسبة إلى منشئيها وال يجوز إلغائها او تعديلها إال برضاهما معا أو في الحاالت
المنصوص عليها في القانون".
فنتيجة لعوامل اقتصادية تدخل المشرع في العقود بعد تمامها فقد أثرت السياسة النقدية
في قيمة النقود وأدى التضخم إلى انخفاض القيمة الحقيقية للنقود والذي أدى بدوره إلى
انخفاض القيمة الحقيقية لمحل االلتزام بدفع مبلغ من النقود .وإثر تأزم األوضاع من جراء
ذلك بدأت الدول بالتدخل لتوجيه سياساتها النقدية من الحرب العالمية األولى وأحاطت
االلتزامات بشبكة من القيود تحد من دور اإلرادة.
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و كمثال على ما قلناه نجد مجموعة من الحاالت التي يخول فيها القانون ألحد األطراف
أن يصل إلى نقض العقد أو إلى تعديله برغم إرادة الطرف اآلخر.
و في هذا اإلطار نورد ما جاء به المشرع المغربي في الفصل  794من قانون
االلتزامات والعقود حيث نص على “ ال يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد
الوديعة قبل األجل المتفق عليه ،ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة.
و لكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان
االتفاق قد حدد أجال معينا لرد الوديعة“.
من خالل هذا الفصل يمكن القول بأن المشرع قد منح الحق للمودع باسترداد الشيء
المودع بقوة القانون عند طلبه لهذا الشيء المودع ولو كان العاقدان قد اتفقا على أجل محدد
لرد الوديعة وبهذا يكون المودع له الحرية في إنهاء عقد الوديعة وقت ما شاء .ذلك أنه
بمجرد رد الشيء المودع من المودع عنده ينتهي العقد الرابط بينهما.
كذلك نجد أن الفصل  931من قانون االلتزامات والعقود يعطي اإلمكانية للموكل إنهاء
عقد الوكالة وقت ما شاء دون اعتبار لشريعة المتعاقدين حيث جاء فيه “ للموكل أن يلغي
الوكالة متى شاء وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر“.
و عليه فإنه في حالة نقض العقد باإلرادة المنفردة ألحد المتعاقدين البد من أن يكون
نص صريح يخول هذه اإلمكانية للمتعاقد ،أما في حالة عدم وجود هذا النص يرجع إلى
المبدأ السابق الذكر أال وهو العقد شريعة المتعاقدين.
الفقرة الثالثة :التدخل القضائي في الحد من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
إذا كان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كما سبق القول أنه يحول دون المراجعة الفردية
لبنود العقد ورأينا بأنه في حاالت معينة يمكن للمشرع التدخل للحد من هذا المبدأ فإنه كما
يمكن أن يكون القانون كحد لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين فإن القضاء بدوره ومن خالل
عمله يمكن أن يكون حدا لهذا المبدأ وهنا نورد حالتين يمكن فيهما للقضاء لعب دور في
تنفيذ العقود واألمر يتعلق هنا بحالة تدخل القضاء لتمتيع المدين بمهلة الميسرة (أوال) وحالة
تدخله للتخفيف من الشروط التعسفية (ثانيا)
أوال :تدخل القضاء لتمتيع المدين بمهلة الميسرة:
هنالك بعض الحاالت التي يكون فيها سند الدين محددا من حيث تاريخ األداء
واالستحقاق وهذا الوضع يمكن الدائن من سلوك المسطرة االستعجالية الستصدار األمر
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باألداء في إطار مقتضيات الفصول  155إلى  ،165إال أن األمر ليس كما هو عليه دائما
فإنه يمكن للمحاكم االبتدائية أن تقوم بإعطاء أجل قصد وفاء المدين بالدين العالق في ذمته
وذلك بعد مراعاتها لمركز المدين وظروفه،و هذا ما يفهم من نص الفصل  243من قانون
االلتزامات والعقود المغربي الذي جاء فيه “ إذا لم يكن هناك مدين واحد ،لم يجبر الدائن
على أن يستوفي االلتزام على أجزاء ،ولو كان هذا االلتزام قابال للتجزئة ،وذلك ما لم يتفق
على خالفه إال إذا تعلق األمر بالكمبياالت.
و مع ذلك يسوغ للقضاة ،مراعاة منهم لمركز المدين ،ومع استعمال هذه السلطة في
نطاقضيق ،أن يمنحوه آجاال معتدلة للوفاء”...
و هنا يمكن القول أن المشرع أعطى للقضاء السلطة التقديرية للعمل على التخفيف من
عبء المدين لكنه لم يفتح له الباب على مصراعيه بل حد من سلطته التقديرية ولم يجعلها
هذه المرة سلطة واسعة بل قيدها في حدود ضيقة حسب ما هو منصوص عليه في الفصل
المذكور أعاله.
إذن فإن مهلة الميسرة يمكن منحها من طرف قاضي الموضوع بطلب من المدين
ويمكن أن يمنحها القضاء من تلقاء نفسه متى اتضح له ذلك من ظروف النزاع ،وهي مهلة
يمكن أن تمنح في أي درجة من درجات التقاضي .
و في نفس السياق أوردت أستاذتنا أمينة آيت حسين في مؤلفها قول األستاذ عبد الرزاق
السنهوري حيث يقول “ إن العناصر الرئيسية التي يقدر القاضي بمقتضاها حالة المدين
ليعترف هل تستدعي هذه الحالة نظرة ميسرة ،هي حسن نية المدين ورغبته في الوفاء
بدينه،و أن الضيق الذي أحاط به أمر مؤقت وأن موارده كافية في النهاية للوفاء بدينه ،وأنه
يتخذ من التدابير ما ييسر له هذا الوفاء وأنه فعل ما أمكنه الوفاء به وأن الوفاء فورا بكل
الدين يلحق به ضررا جسيما وأنه قدم للدائن الضمان الكافي للحصول على حقه“.
من خالل ما تقدم فالقاضي ملزم بمراعاة ظروف المدين حسب الفقرة الثانية من الفصل
أعاله من قانون االلتزامات والعقود المغربي ،وذلك لمنحه أجال للوفاء بما في ذمته تجاه
الدائن لكن عليه كذلك التأكد مدى توفر الشروط في المدين للوفاء أي كونه حسن النية وأنه
يرغب في الوفاء وغيرها من الشروط وهذا لكي ال يتعسف في حق الدائن الذي يطلب
الوفاء بدينه الذي في ذمة المدين.
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ثانيا :تدخل القضاء للتخفيف من الشروط التعسفية
بما أن المشرع المغربي لم يتطرق إلى نظرية الظروف الطارئة وعليه لم يمنح القاضي
حق التدخل في تعديل العقد فإنه في المقابل قد منحه إمكانية أخرى للتدخل فيه وذلك عن
طريق التدخل من أجل الحد من الشروط التعسفية باإلضافة إلى اإلمكانية األخرى التي
منحها إياه والتي سبق لنا تناولها واألمر يتعلق بالتدخل لمنح مهلة الميسرة.
و ما قلناه أعاله هو ما سارت عليه مجموعة من التشريعات حيث أن مجلس أوربا قد
أصدر مذكرة توجيهية إلى الدول األعضاء بتاريخ  5نيسان  1993تتعلق البنود التعسفية
الواردة في العقود المجراة مع المستهلكين يدعوها موجها إلى سن قوانين أو إصدار مراسيم
أو قرارات تتوافق مع مضمونها ،وقد حددت المذكرة العقود التي يمكن النظر في بنودها
التعسفية التي لم تكن موضوع مفاوضات شخصية أي الموضوعة من قبل أحد أطرافها ،كما
حددت مفهوم البند التعسفي بأنه “ البند الذي يحدث وضعا غير متوازن بصورة بينة في
الحقوق وااللتزامات الناتجة عن عقد خالفا لمصلحة المستهلك “.
و كما هو معلوم فالقانون يساير التطورات التي يعرفها المجتمع إذ أن قاعدته ليست
جامدة بل هي ذات طابع مرن وهذا ما أكده المشرع المغربي الذي ساير التطورات التي
عرفتها نظرية العقد حيث أصدر قانون  31-08المتعلق بحماية المستهلك الذي اتخذ فيه
جملة من التدابير الالزمة لحماية المستهلك ضد تجاوزات المهنيين.
و من هذا المنطلق فإنه يمكن القول أن المشرع المغربي قد خطى خطوة إيجابية إلى
األمام وذلك بتمكينه لجهاز القضاء من التدخل في المنازعات االستهالكية بهدف خلق توازن
لهذه العالقة الغير متوازنة في أصلها ،إنه وحسب هذا القانون نجده قد مكن المحكمة من
تأويل الشك لصالح المستهلك.
و في نفس اإلطار يمكننا أن نورد ما نص عليه المشرع في الفصل  264الذي أعطى
الحق للقضاء للتحقيق من شروط التعويض المتعسف فيها والمدرجة في العقد حيث جاء فيه
ما يلي “ يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته
إذا كان زهيدا ،ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على
الدائن من جراء التنفيذ الجزئي”.
من خالل هذا الفصل يمكن القول بأن المشرع قد أعطى للمحكمة سلطة تقديرية في
التخفيف من الشرط الذي قد يورده الدائن لصالحه على حساب المدين ،وقد حسن صنيع
المشرع في هذا الصدد ذلك أن مثل هذه الشروط التعسفية هي التي تكون السبب في اختالل
التوازن في شتى العقود.
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ثالثا :تدخل القضاء في إطار الظروف الطارئة
و قد ارتأينا تناول هذه النظرية كآخر استثناء يرد على اإلرادة كأساس للقوة الملزمة
للعقد وذلك بالنسبة للتشريعات التي أخذت بهذه النظرية حيث يتمكن القاضي من مراجعة
بنود العقد عندما يثبت لديه بأن لالسثمرار في تنفيذ االلتزامات الملقاة على عاتق المدين
أصبح مرهقا لهذا األخير.
و ما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد أن المشرع المغربي لم يأخذ بهذه النظرية عكس
ما عليه بعض التشريعات التي أخذت بها ومن هذه التشريعات نقف عند التشريع المدني
اإليطالي والذي أخذ بها في الفصل  1467الذي جاء فيه ما يلي “ في العقود المستمرة أو
الدورية أو المؤجلة التنفيذ ،إذا أضحى التزام أحد المتعاقدين مرهقا إرهاقا فاحشا بسب
حوادث استثنائية جاز للمتعاقد المدين بهذا االلتزام أن يطلب فسخ العقد وللمتعاقد اآلخر أن
يدرأ طلب الفسخ بأن يعرض تعديال لشروط العقد بما يتعلق مع العدالة”.
كذلك نجد من التشريعات العربية من أخذ بهذه النظرية حيث أعملها المشرع المصري
في الفصل  147من قانونه المدني.
لكن رغم ذلك فإن االعتقاد الرائج في هذا السياق بخصوص هذه النظرية هو أن هذه
األخيرة تتقاطع مع مبدأ سلطان اإلرادة والتي يؤدي إعمالها إلى هدم هذا المبدأ.

المبحث الثاني :آثار القوة الملزمة للعقد
إن انعقاد العقد صحيحا مستوفيا لكل أركانه وشروطه يجعل منه شريعة في مواجهة
طرفيه حيث تنصرف إليهما آثاره دون أن تتعداهما  -كقاعدة عامة – إلى الغير وهذا ما
يعرف بمبدأ نسبية آثار العقد.
أي أن آثار العقد تقتصر على طرفيه وعدم انصرافها إلى الغير إال في حاالت معينة
وضمن حدود محددة ،ومن جهة ثانية عدم إمكانية إلزام األطراف المتعاقدة إال بما تضمنه
العقد أو تفرضه طبيعة المعاملة أي بعبارة أخرى فإن القوة الملزمة للعقد ليس لها أثر إال
على المتعاقدين ومن في حكمهم ولما كان األمر كذلك فإن تناول موضوع نسبية آثار العقد
له أهمية بالغة تتجلى باألساس في تحديد مدى نسبية آثار العقد سواء بالنسبة لألشخاص أو
الموضوع إذ أن المبدأ هو " العقد شريعة المتعاقدين " فال يستطيع أحدهما بحسب األصل
أن ينقضه أو يعدل في أحكامه ،ما لم يسمح له به القانون كما ال يمكن أن تنصرف آثاره إلى
غيره.
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لكن تطور المعامالت وما يفرضه ذلك من ضرورة الحفاظ على استقرارها أفرز
مظاهر جديدة لتصرفات عقدية تعتبرعلى أنها خروج عما كرسه هذا المبدأ.
و أمام كل هذا وذاك .يحق لنا أن نتساءل عن :ما هي تجليات مبدأ نسبية آثار العقد من
حيث األشخاص وما هي مظاهر هذا المبدأ من حيث موضوع العقد
المطلب األول :آثار العقد من حيث األشخاص والموضوع.
عندما يكون العقد صحيحا ومستوفيا لشروطه فإنه ينتج آثاره في مواجهة أطرافه وهذا
ما يعرف بمبدأ هام يسمى " مبدأ نسبية أثر العقد(  Principe de la relativitéالفقرة
األولى) وطبقا لمبدأ سلطان اإلرادة تنشأ العقود ،وعمال بمبدأ المتعاقدين تحدد التزامات
المتعاقدين ويلتزم األطراف بكل ما جاء في موضوع العقد الذي تم إبرامه (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :آثار العقد من حيث األشخاص.
من القواعد الكلية أن العقد ينتج آثاره بين المتعاقدين وأنه ال ينتج آثاره بالنسبة للغير إال
على وجه استثنائي .ويقصد بالمتعاقدين األشخاص الذين كانوا طرفا في العقد بأشخاصهم أو
بمن يمثلونهم .
يتبين من الفصل  230من ق ل ع على أن “ االلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه
صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها وال يجوز إلغائها إال برضاهما معا أو في
الحاالت المنصوص عليها في القانون“.
أي أن العقد نسبي في آثاره حيث أن قوته الملزمة ال تتعدى المتعاقدين إذ ال يتلقى الغير
حقوقا وال يتحمل التزامات بمقتضى عقد لم يكن طرفا فيه ،ألن األصل أن هذه الحقوق
وااللتزامات تتصرف إلى ذمة المتعاقدين دون سواهما ،كما أن العقد ال يفيد وال يضر غير
طرفيه .
و على هذا األساس فإن القوة الملزمة للعقد من حيث األشخاص ال تنحصر بين طرفي
العالقة العقدية فحسب ،بل تمتد إلى خلفهما من جهة ،وإلى الغير من جهة أخرى.
أوال :الخلف العام:Successeur à Titre Universelle
يقصد بالخلف العام بأنه من يخلف سلفه في كامل ذمة ذلك السلف أو في جزء شائع
منها أي في حصة نسبية منها  ،وقد قرر المشرع المغربي هذه القاعدة وذلك من خالل
الفصل  229من ق.ل.ع حيث جاء في مضمونه على أن آثار العقد ينسحب إلى المتعاقدين
والخلف العام دون المساس بالقواعد المتعلقة بالميراث.
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و مفاد ذلك أن الحقوق التي ينشئها العقد تنتقل إلى الوارث بعد موت الموروث
المتعاقد،أما االلتزامات فتقرر بشأنها الشريعة اإلسالمية أنه " ال تركة إال بعد سداد الدين "
أي أن االلتزام يبقى في التركة وال تنتقل هذه األخيرة إلى ذمة الوارث حتى ينقضي هذا
االلتزام وتكون التركة طاهرة من أي التزام غير أن هناك حاالت استثنائية ال يسري فها أثر
العقد على الخلف العام وهي:
إرادة المتعاقدين.
طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين فإنه يمكن للمتعاقدين وقت إبرام العقد االشتراط في
صلبه على آثار العقد ال ينتقل من العاقد إلى خلفه ما دام ذلك الشرط غير مخالف للنظام
العام.
حالة طبيعة العقد.
قد تكون كذلك طبيعة العقد أال تنصرف آثره إلى الخلف العام ومثال على ذلك اإليراد
المرتب لمدى الحياة وأن ال ينتقل بالتالي إلى الخلف العام لهذا الدائن.
بنص القانون.
يمكن كذلك أن يتدخل المشرع بنص صريح يقضي بعدم انتقال آثار العقد إلى الخلف
وبالتالي فإنه ال يمكن لألطراف االتفاق على خالف ذلك وإال سوف يكون هذا االتفاق
مخالف للنظام العام .ومن ذلك ما نص عليه الفصل 229من ق.ل.ع.
ثانيا :الخلف الخاص.
يقصد بالخلف الخاص من يتلقى من سلفه حقا معينا كان قائما في ذمة هذا السلف.
سواء كان هذا الحق عينيا كما في الحق الذي ينتقل إلى المشتري أو الموهوب له أو
الموصى له بعين معينة أو حقا شخصيا كما في الحق الذي ينتقل إلى المحيل إلى المحال إليه
.
و من أهم المبادئ التي تحكم أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص ،هي أن الشخص ال
يستطيع أن ينقل لغيره أكثر مما يملك ،أي أن الشيء أو الحق ينتقل إلى الخلف الخاص وفقا
للحالة التي كان عليها في ذمة سلفه .
ثم من المبادئ كذلك أن الشيء أو الحق إذا انتقل من سلف إلى خلف فهو ينتقل بسائر ما
يتمتع به من مميزات وضمانات.
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ثالثا :الدائنين
لقد نصت المادة  1241من ق.ل.ع على ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه فقررت أن
“ أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ،”...أي أن
التصرفات التي قد جريها المدين تكون سارية في وجه دائنه إذ أن هذه التصرفات ينعكس
على هذا األخير سلبا وإيجابا حسب ما إذا كان من شأنه االنتقاص أو الزيادة في ذمة المالية
للمدين.
و القاعدة أن للمدين كافة الحرية في التصرف في ماله على الصورة التي يريدها وأن
الدائن ليس له أن يناقش أو يعارض هذا التصرف حتى لو أنقص من ضمانه العام.
و في المقابل منح المشرع المغربي الدائن مجموعة من الوسائل القانونية لحمايته من
التصرفات الضارة به والتي قد تصدر من المدين قصد اإلضرار بدائنه ومن بين هذه
الوسائل نذكر دعوى الصورية ودعوى توقيع الحجز التحفظي.
)1الصورية.Simulation
الصورية هي توافق إرادتين على إخفاء ما اتفقا عليه سرا تحت ستار عقد ظاهر ال
ترتضيان حكمه ،وقد نص المشرع المغربي على هذه الوسيلة القانونية في الفصل  22من
ق.ل.ع ،فالدعوى الصورية تخول للدائن حق الطعن في العقد الذي أبرمه مدينه بشكل
صوري لإلضرار بدائنه فقط ينقص الذمة المالية له .فالدائن بواسطة هذه الدعوى يعمل
على الكشف على الحقيقة التي أراد المدين إخفائها.
)2دعوى توقيع الحجز التحفظي
من الوسائل التي منحها القانون كذلك للدائن حق إلقاء الحجز التحفظي على أموال مدينه
وقد نص عليها المشرع من خالل الفصل  138من ق.ل.ع حيث أعطى للدائن إقامة الحجز
التحفظي وذلك من أجل منع المدين من التصرف في األموال المراد الحجز عليها.
)3حق الحبس
لقد عرف المشرع حق الحبس في الفصل  291من ق.ل.ع بأنه “ حق حيازة الشيء
المملوك للمدين وعدم التخلي عنه إال بعد وفاء ما هو مستحق للدائن وال يمكن أن يباشر إال
في األحوال الخاصة التي يقررها القانون“.
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فبالرجوع إلى هذا التعريف يمكن القول بأن للدائن حق حبس أموال المدين إذا كانت
بحوزته إلى أن يتمكن من استيفاء حقه.
رابعا :آثار العقد بالنسبة إلى الغير
المقصود بالغير هو كل شخص أجنبي عن حلقة المتعاقدين وال تربطه بهما أي رابطة
إلزامية ،أي أن الغير ال يصبح دائنا وال مدينا بعقد يبرمه متعاقدان آخران.
غير أن هناك حاالت يمكن فيها على وجه استثنائي جعل الغير يكسب حقوقا بعقد لم
يكن فيها طرفا:
)1االلتزام عن الغير على شرط إقراره.
لقد نص المشرع على أحكام هذا االلتزام من خالل الفصول من  36إلى  38من
ق.ل.ع :ويقصد به أن يلتزم شخص باسم غيره شرط أن يقر هذا الغير االلتزام.
و تتحقق هذه الصورة عندما يتصرف شخص عن شخص آخر دون أن يكون وكيال إما
ألنه وكيل وتجاوز حدود وكالته وإما ألنه غير وكيل أصال ولكن تربطه بمن يتصرف عنه
صلة خاصة تجعله موقن بأنه سيقر تصرفه .
)2التعهد عن الغير.
يقصد بالتعهد عن الغير ذلك العقد الذي بين شخصين بمقتضاه يلتزم أحدهما وهو "
المتعاقد " بأن يجعل شخصا ثالثا يلتزم في مواجهة المتعاقد معه .
و إذا كان المشرع المغربي قد أقر صراحة االلتزام عن الغير شرط إقراره إياه فإنه
وبخالف جل التشريعات المقارنة كالتشريع المصري الجديد في مادته  153لم يقر صراحة
" التعهد عن الغير " لكن ورغم ذلك فإن الفقه القانوني قد أجمع على إمكانية األخذ به طالما
ليس فيه ما يخالف النظام العام.
الفقرة الثانية :آثار العقد من حيث الموضوع.
لكي يلتزم المتعاقدان ينبغي تحديد نطاق العقد المبرم بينهما ومادام أن العقد نسبي من
حيث المضمون فال يلزم إال بما ورد فيه ،وبيان نطاق العقد ومداه يستلزم تفسيره إذا كان
في حاجة إلى ذلك وقد تطرق المشرع المغربي إلى تفسير العقود في الفرع األول من الباب
الثاني من القسم السابع من الكتاب األول من ق.ل.ع تحت عنوان تأويالت االتفاقات:
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و يقصد بتفسير العقود  Interprétation des Contratsأو بتأويلها حسب التعبير
الذي اعتقده المشرع المغربي التعرف غلى مراد المتعاقدين المشترك ومقصدهم من خالل
العبارة التي استعملوها في التعبير عن اإلرادة أي تفسير إرادة المتعاقدين من خالل
نصوص وشروط العقد القائم بينهما ،وهذا التفسير له قواعد يجب إتباعها من قبل القاضي
وذلك من أجل الوقوف على حقيقة ما قصد إليه المتعاقدان.
و بالرجوع إلى المقتضيات المنظمة في هذا الفرع نجد المشرع قد تطرق لثالث حاالت
في تفسير العقود:
)1عبارة العقد الواضحة:
إن وضوح عبارة العقد ال يعني عدم جواز تفسيرها إذ أن المطلوب هو الوصول إلى
وضوح نية المتعاقدين في العقد وليس وضوح العبارة في ذاتها حيث يمكن أن تكون العبارة
في ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال هذا التعبير الواضح
.
و حسب الفصل  461من ق.ل.ع ادا كانت ألفاظ العقد صريحة ،امتنع البحث عن قصد
صاحبها.
)2عبارة العقد الغامضة:
لقد تعرض المشرع المغربي لحاالت غموض عبارة العقد في الفصل  462من ق.ل.ع
حيث يكون العقد في هذه الحالة في حاجة إلى التفسير ومن هذه الحاالت:
إذا كانت األلفاظ المستعملة ال يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصده
المتعاقدين عند تحرير العقد .ففي هذه الحالة يتحرر القاضي من األلفاظ المستعملة ويقرر
العمل بنيتهما الحقيقية .
إذا كانت األلفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها أو كانت ال تعبر تعبيرا كامال عن
قصد صاحبها.
إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير الشك حول مدلول
تلك البنود.
و تطبيقا لقاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني ،فإن القاضي إذا وجد في
العقد ما يستلزم تفسيره التزم بالتحري عن إرادة المتعاقدين الحقيقية وفي هذا الصدد قرر
المجلس األعلى " أن لمحكمة الموضوع الحق في أن ال تعتد في العقود إال معناها ال مبناها
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وأنها حينما تقرر أن العقد المبرم بين الطرفين عقد كراء ال عقد شركة تصحح الوضع
بالنسبة للتعبير الفاسد.
و من أجل تسهيل مهمة القاضي في هذا المضمار وضع المشرع مجموعة من القواعد
لتفسير العقد الغامض العبارة حددها في الفصول من  463إلى  473من ق.ل.ع .ويتولى
القاضي بعد انتهائه من عملية التفسير إذا كان هناك ما يستلزمها تحديد نطاق العقد ولتحدد
نطاق العقد يقتضي أوال معرفة ماهية العقد أي إعطائه الوصف القانوني الذي يتفق وما
انصرفت إليه اإلرادة المشتركة للمتعاقدين وهذه العملية (تكيف العقد) تعتبر مسألة قانونية
يقوم بها القاضي دون التقيد بالوصف الذي أعطاه له المتعاقدين...و قاضي الموضوع يقوم
بهذه العملية من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطلب منه ذلك.
)3حالة الشك.
في بعض الحاالت قد يتعذر ترجيح أحد المعاني التي تحملها العبارة ،وفي هذه الحالة
فإن الفصل  473من ق.ل.ع جاء بجواب لهذه الحالة حيث ينص على أنه “عند الشك يؤول
االلتزام بالمعنى األكثر فائدة للملتزم“ وفي هذا الصدد قال الفقيه أحمد حسن البرعي “ :أن
األصل هو براءة الذمة واالستثناء أن يكون الشخص ملتزما .والقاعدة أن االستثناء ال يتوسع
فيه “.
المطلب الثاني :جزاءات اإلخالل بالقوة الملزمة للعقد.
في حالة إخالل المدين بالتزاماته اتجاه الدائن فإن لهذا األخير الحق في نهج عدة
خيارات الستيفاء حقوقه ،ومن بينها المطالبة بالتنفيذ العيني وما قد يعقب ذلك من تنفيذ
جبري وترتيب المسؤولية العقدية التي تخضع لقواعد خاصة ،ناهيك عن حق الدائن في
الرجوع على المدين بدعوى التعويض بسبب خطئه.
كما يمكنه أيضا المطالبة بفسخ العقد أو الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين
كلها سبل من شأنها أن تسهل للدائن الحق في استفاء دينه وتجعل المدين يوفي بالتزاماته
وفي هذا السياق سوف نتعرض لهذه الحاالت كجزاءات مقررة لإلخالل بالقوة الملزمة للعقد
الملزم للجانبين في الفقرتين اآلتيتين:
الفقرة األولى :حل الرابطة العقدية بالفسخ.
إن طلب الفسخ حق ألحد المتعاقدين في العقد الملزم للجانبين كجزاء ،عن عدم تنفيذ أحد
الطرفين إللتزاماته ومساسه بحرمة الرابطة العقدية .ويعرف الفسخ لغة :بأنه فسخ األمر أو
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العقد أي نقضه ،أما الفسخ قانونا فيتمثل في الجزاء المترتب نتيجة عدم قيام أحد طرفي العقد
بتنفيذ التزاماته مع استعداد طالب الفسخ لتنفيذ ذلك االلتزام .
و في هذا الصدد جاء الفصل  259من قانون االلتزامات والعقود “ إذا كان المدين في
حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على االلتزام مادام تنفيذه ممكنا فإن لم يكن ممكنا
جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين”...
و في نفس اإلطار نجد أن المشرع المصري يسير في نهج مشرعنا المغربي حيث أن
بالرجوع إلى المادة  157من القانون المدني المصري التي نصت على أنه “ في العقود
الملزمة للجانبين إذا لم يوفي أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره المدين،
أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ،مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض
ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض
الفسخ إذا ما لم يوف به المدين قليل األهمية بالنسبة لاللتزام في جملته”.
ومن خالل ما سلف يستنتج على أن الفسخ ال يكون إال في العقود الملزمة للجانبين وأن
يكون أحد المتعاقدين قد أخل فعال بالتزاماته وأن يكون المتعاقد اآلخر قد نفذ التزاماته.
أوال :الفسخ القضائي.
يملك القاضي سلطة تقديرية واسعة وهو يفصل في دعوى الفسخ التي تستهدف حل
القوة الملزمة للعقد ،ويعتبر الفسخ القضائي ) (Résolution Judiciaireمن أبرز صور
أنظمة الفسخ المتعارف عليها فهو بمثابة القاعدة العامة في ميدان انحالل العقود وزوالها ،إذ
أن معظم حاالت إقرار الفسخ تتم عن طريق القضاء وال يقع الفسخ القضائي إال بتوفر
شروطه ذلك لكي تصدر المحكمة قرار الفسخ فإنه يتعين في العقد موضوع النزاع أن يكون
ملزما للجانبين وهذا هو(الشرط األول) وأن يحصل اإلخالل في تنفيذ االلتزام الملقى على
عاتق أحد الطرفين وهذا هو(الشرط الثاني) أما (الشرط لثالث) واألخير فهو ضرورة أن
يكون هناك إخطار قانوني موجه إلى الطرف الذيتماطل في تنفيذ التزامه.
الشرط األول :تعلق األمر بعقد ملزم لجانبين
و كما سبقت اإلشارة إلى هذا الشرط فإن مؤسسة الفسخ ترتبط في األصل بالعقود
الملزمة للجانبين وبمفهوم المخالفة فإن العقود التي ال تلزم إال طرفا واحدا وكذا تصرفات
اإلرادة المنفردة ال تكون قابلة للفسخ ،وذلك راجع إلى أن الدائن في مثل هاته العقود ال
يتحمل بأي التزام مقابل عكس ما عليه األمر في العقود الملزمة للجانبين.
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الشرط الثاني :أن يحصل اإلخالل أو التماطل في تنفيذ االلتزامات المتقابلة
و يعني هذا الشرط أن يتعلق األمر بااللتزامات المتقابلة وأبسط مثال على ذلك هو عقد
البيع حيث نجد كل من البائع والمشتري تقع على عاتقهما التزامات متقابلة فالبائع ملزم بنقل
الملكية أو التسليم وعلى المشتري آداء الثمن.
الشرط الثالث :ضرورة وضع المدين في حالة مطل
حيث أنه لكي تكون دعوى المطالبة بالفسخ مقبولة فإنه يتعين إخطار المدين أو الدائن
في حالة مطل على أن هذا االلتزام (اإلخطار) ال يقع على المدين وحده بل يشمل حتى
الدائن وهذا ما يستنتج من الفصل  270من قانون االلتزامات والعقود.
و من خالل ما تقدم فإنه لكي تصدر المحكمة قرار الفسخ فإنه البد من توفر هذه
الشروط الثالثة كما أسلفنا ذكرها أعاله.
ثانيا :الفسخ االتفاقي
قد يتفق المتعاقدان على أن يعتبر العقد مفسوخا إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه وذلك
إعماال للقواعد العامة للفسخ لعدم التنفيذ.
و هذا النوع من الفسخ ال يتحقق أو ال يتقرر إال بناء على اتفاق األطراف على إدراج
شرط فاسخ صريح في العقد وقد أشار قانون االلتزامات والعقود إلى جواز مثل هذا
االتفاق في الفصل  260والذي جاء فيه “ :إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند
عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء “.
و من تطبيقات هذه القاعدة في ميدان عقد البيع نجد حالة الفصل  581من قانون
االلتزامات والعقود الذي جاء فيه “ :أنه إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي أن البيع
يفسخ إذا لم يؤدى الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في اآلجال
المتفق عليه“.
الفقرة الثانية :الدفع بعدم التنفيذ
تكون هذه الحالة كما هو الحال مع ما سبق ذكره في الفسخ على يد القضاء في العقود
الملزمة للجانبين ،ومعناه أن للمتعاقد حق االمتناع عن تنفيذ التزاماته إذا أخل المتعاقد معه
في ذات العالقة العقدية بتنفيذ تعهداته أي أن الدائن يمكنه االمتناع عن تنفيذ التزاماته تجاه
الطرف اآلخر حتى يقوم هذا األخير بتنفيذ ما عليه من التزامات إزاء الطرف األول وذلك
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كالبيع والمعاوضة  .ويتجلى الغرض من هذا اإلجراء ،هو الضغط على الممتنع قصد التنفيذ
كهدف أساسي قبل طلب الفسخ وقد عرف الدفع بعدم التنفيذ منذ عهد القانون الكنسي على
أساس المبدأ الشائع أنذاك.
أوال :الخصائص والشروط.
و يتميز نظام الدفع بعدم التنفيذ بمجموعة من الخصائص وهي كالتالي:
أن الدفع بعدم التنفيذ يتم بطريقة تلقائية دون الحاجة إلى اللجوء إلى اإلجراءات القضائية
كرفع الدعوى واالستماع إلى الشهود إلى غير ذلك من اإلجراءات.
إذا كان الدفع بعدم التنفيذ كما قلنا سابقا يتم بطريقة تلقائية دون حاجة إلى اللجوء إلى
القضاء فإن هذا ال يتعارض مع المبدأ القائل بأن الفرد ال يحق له أن يحصل على حقه
بنفسه.
إن الهدف الذي يهدف إليه الدفع بعدم التنفيذ هو وقف تنفيذ العقد وليس إنهاء هذا العقد
كما رأينا في مؤسسة الفسخ سابقا.
إن الدفع بعدم التنفيذ يعد في الواقع تطبيقا من تطبيقات الحبس الذي تمت اإلشارة
إليهسابقا في معرض بحث آثار القوة الملزمة للعقد.
و الدفع بعدم التنفيذ كمؤسسة قانونية فلكي تنتج آثارها وتكون مقبولة من الناحية
القانونية فإنه يتعين توفر شرطين أساسين يكمن أولهما في أن يكون العقد من صنف العقود
الملزمة للجانبين وثانيهما أن تكون االلتزامات المتولدة عن هذا العقد ثابتة ومستحقة األداء
وسنقوم بالتفصيل في هاذين الشرطين على النحو اآلتي:
الشرط األول :أن يكون العقد من صنف العقود الملزمة للجانبين.
و معنى هذا الشرط أن قاعدة التمسك بالدفع بعدم التنفيذ ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا النوع
من العقود أي العقود الملزمة للجانبين والتي تكون مبنية في األصل على تقابل االلتزامات
بين طرفي العقد المدين والدائن وهنا يطرح إشكال يتعلق بالعقود الملزمة لجانب واحد حيث
ال يسوغ ألحد طرفي العقد التمسك بمؤسسة الدفع بعدم التنفيذ ريثما يقوم المتعاقد اآلخر
بتنفيذ االلتزامات الملقاة على عاتقه.
الشرط الثاني :أن تكون االلتزامات المتولدة عن هذا العقد ثابتة ومستحقة اآلداء
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و معنى هذا الشرط أن الدفع بعدم التنفيذ يستوجب أن يكون العقد ثابتا ومستحق اآلداء
وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن العقد إذا كان مشوبا بعيب في صحته فإن هنا ال مجال
إلعمال القاعدة السابقة.
و ما قيل عن االلتزام غير المستحق األداء يقال أيضا عن االلتزامات التي سقطت
بالتقادم وتحولت إلى التزامات طبيعية والحال أن هذا النوع من االلتزامات ال تسري عليها
معظم األحكام التي تسري على االلتزامات المدنية بما في ذلك الدفع بعدم التنفيذ ومن ناحية
أخرى ال يجوز للمتعاقد استعمال حقه .
ثانيا :آثار التمسك بدفع بعدم التنفيذ.
إنه وبعد استجماع الدفع بعم التنفيذ لشروطه التي أسلفنا ذكرها أعاله فإنه يرتب آثارا
في مواجهة العاقدين وكذلك الغير وهو ما سنحاول تناوله في هذه النقطة.
)1آثار الدفع بعدم التنفيذ بالنسبة للعاقدين:
إن أول ما يرمي إليه الدافع بعدم التنفيذ هو وقف مفعول العقد الرابط بينهما كإجراء
مؤقت ومستعجل حيث أنه ال ِيؤدي إلى إنهاء العالقة العقدية ما هو عليه بالنسبة لنظام الفسخ
وإنما يعتبر بمثابة وسيلة لدفع المتعاقد الممتنع عن تنفيذ إلزامه إلى القيام بتنفيذها وكمثال
على ذلك قد يلجأ الدائن إلى حبس الشيء أو المال إلى غاية تنفيذ المدين ما يقع عليه.
)2آثار الدفع بعدم التنفيذ بالنسبة للغير:
عندما يتم التمسك بالدفع بعدم التنفيذ فإن لهذا األخير آثار تمتد إلى كل من تربطه
بالعاقدين عالقات قانونية سابقة كما هو الشأن بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص وكذا
الدائنين والغير.
ذلك ألن الدفع بعدم التنفيذ إذا كانت تتمحور آثاره بالنسبة للعاقدين فقط بصورة أولية
فإن الغاية التي تم تقرير هذا النظام سيكون عديم األثر وعديم الجدوى إذا لم تسري آثاره
تجاه الغير الذي يرتبط بالعاقدين بعالقات قانونية رغم كونها خارجة عن دائرة التعاقد بين
الطرفين.
و لسريان آثار الدفع تجاه الغير فإنه يتعين أن يكون حق هذا الغير ناشئا في الفترة
الالحقة إلثارة الدفع بعدم التنفيذ أما إذا كان حق الغير سابقا على واقعة التمسك بالدفع فإن
مفعول هذا األخير ال يمسه في شيء إعماال لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة للغير عن حسن
النية .
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خـــــاتـــمـــة
لقد تطرقنا في هذه الدراسة ألساس مبدأ القوة الملزمة للعقد وحدوده ،وحاولنا البحث في
ماهية هذا المبدأ الذي يعتبر من المبادئ القانونية الشهيرة في تحديد االلتزامات وفي نظرية
العقد ،وركزنا على مدى ثباته وتكريسه في ظل تطور قانون العقود وتشعب العالقات
التعاقدية وتغير ظروف إبرامها وتنفيذها والقيود الواردة عليه .ومن أهم النتائج التي أمكن
لنا التوصل إليها وإقرارها إجابة عن اإلشكالية المطروحة نلخصها إجماال على النحو
الموالي .حقيقة أن مبدأ القوة الملزمة للعقد هو نتيجة لسيادة سلطان اإلرادة وانتعاش المذهب
الفردي منذ ما يقارب قرنين كاملين ،فقد تميزت العالقات التعاقدية آنذاك بستاتيكية مستميتة،
إذ لم يكن ممكنا المساس بقداستها تحت أي مبرر كان ،فإذا أنشأت اإلرادة الحرة عقدا
وحددت مضمونه اكتسب اإللزامية وصار ثابتا ومستقرا وواجب التقديس والتنفيذ.
و تبين بأنه في عقود القانون الخاص كونها عقودا تخضع باألساس إلرادة األطراف
وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ،ليس ألي من المتعاقدين أن يتحلل من التزاماته بإرادته
المنفردة ،وال يجوز نقض العقد وتعديله بالزيادة أو النقصان ،إال برضاء الطرف اآلخر أو
وفقا لما ينص عليه القانون ،إذ ما تعقده إرادتان ال تحله إرادة واحدة.
لذلك تكرس هذا المبدأ في العالقات التعاقدية وصار قاعدة ال يجوز نقضها وال تعديلها
سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ،فلم يكن بوسعهم الرجوع عما اتفقوا بشأنه ،ولم يُسمح
للتشريع وال للقضاء بالتدخل في هذه العالقات التعاقدية والمساس بحرمتها ،بل ألزمهم هذا
المبدأ باحترام الروابط والعمل على مد يد المساعدة لتنفيذها حسب ما اشتملت عليه ،وما
تستلزمه خاتمة أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها أيضا وبحسن نية وبأمانة وإخالص ،وقد
أنزل الفقهاء الرابطة العقدية منزلة القانون للداللة على قوتها وقداستها ووجوب تنفيذها.
كما اتضح لنا أن مبدأ القوة الملزمة للعقد يستند على جملة من األسس واالعتبارات،
بدءا بإرادة أطراف العالقة العقدية التي لها الدور الهام في إنشائها وتنفيذها والتي تستمد
أصولها من حرية اإلنسان الطبيعية والنظام االقتصادي الرأسمالي وآثارها على نظام العقد،
إلى جانب القواعد الدينية والمبادئ الخلقية التي أكدت الوفاء بالعهود والعقود قبل القواعد
الوضعية ،ناهيك عن االعتبارات االقتصادية واالجتماعية التي تستوجب الثقة واالئتمان
واستقرار معامالت األفراد والجماعات ضمانا لتحقيق مصالحهم التي تنظمها العقود،
إضافة إلى القانون والقضاء اللذان كرسا هذا المبدأ نظريا وعمليا من خالل النص عليه
بقواعد آمرة في مختلف التشريعات المقارنة القديمة والحديثة وكذا االجتهادات القضائية.
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محمد فوندو
طالب باحث في سلك الدكتوراه
بجامعة محمد الخامس بالرباط

دعوى القسمة العينية للعقارالغير المحفظ
مقدمة
إن المشرع المغربي كباقي التشريعات الدولية أخذ بمبدأ ال يجبر أحد على البقاء في
الشياع ،211سواء من خالل مدونة الحقوق العينية التي نصت بمقتضى المادة  " 27ال
يجبر أحد على البقاء في الشياع ،ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة وكل شرط يخالف
ذلك يكون عديم األثر"  ،أو من خالل الفصل  978من قانون االلتزامات والعقود
المغربي " ال يجبر أحد على البقاء في الشياع ،ويسوغ دائما ألي واحد من المالكين أن
يطلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم األثر" ومنح للمتقاسمين كامل الحرية في
اختيار طريقة القسمة العينية

212

طبقا للفصل  1083الذي جاء فيه "  ....يحق للشركاء

المتمتعين بأهلية التصرف في حقوقهم ،ان يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه ،بشرط
ان ينعقد إجماعهم عليها ،"...لهذا يذهب الشركاء بإرادتهم إلى االتفاق على القسمة العينية
فنكون أمام قسمة عينية اتفاقية  ،وإما أن تكون في صورة قسمة عينية قضائية او ما يسمى
بدعوى القسمة العينية .
 )211عفي

ثما الدين" ،الوبي في النانون العناري" ،الجزء الثاني ،الملكية العنارية منشوراة زين الحنويية  ،الطبعة الثانية ،

بنة  ،2011ص.99:
 )212أتمد عبد العال أبو يرين "،تك الملكية في الفنه و النضاء والتشري "  ،دار الثنافة الجامعية لطباعة والنشر  ،الطبعة ادولل
 ، 1999ص.207:
 عبد الرتمان الشرياوي" ،النانون المدني مصادر ادلتزام" ،الجزء ادول ،التصرادولل بنة  ،2012ص 127:وما بعدها.
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بحيث إن الشيوع حالة طارئة مؤقتة  ،وأن ال مناص من الرجوع بالملكية إلى وضعيتها
الطبيعية استجابة لرغبة الشريك الذي يريد أن يستقل بنصيبه عينا أو عن طريق التصفية إن
كان العقار غير قابل للقسمة العينية ،لذلك فإن القسمة العينية هي التي يراد منها إخراج
الشريك من العقار المشاع إلى عقار خاص بفرز حصته عن باقي الشركاء ،فتتخذ شكال
معينا إما أن يكون شكل اتفاق جميع األطراف فيما بينهم عليها بالقسمة االتفاقية  ،وإما أن
تتخذ شكل قسمة قضائية منبعها اختالف المالكين على الشياع مما تسبب في خلق منازعات
غير محدودة وخاصة أننا أمام عقار غير محفظ  ،ومن ثم فإنه يترتب على القسمة العينية
بعد تمامها على الوجه المعتد به قانونا إفراز الحصص التي تؤول لكل شريك حسب حصته
المس تقلة في الملك المشاع ألن فلسفة القسمة العينية تقتضي إزالة الشياع وتمكين كل شريك
بملك مستقل فردي علما أن ذلك رهين بمدى ضمان الشركاء المتقاسمين لحصص بعضهم
تحقيقا للعدل والمساواة بينهم ألن كما يقال المساواة روح القسمة.213
غير أنه قد ال يتوفر إجماع الشركاء على قسمة المال الشائع باالتفاق قسمة عينية ،وقد
يتجسد اإلجماع على ذلك لكن يوجد بين الشركاء قاصرا أو من في حكم الغائب وال يعترف
حينها بعقد القسمة بعد إجرائها  ،ألن في مثل هذه الفرضيات ال سبيل للقسمة العينية سوى
اللجوء إلى القضاء لقسمة المال الشائع وهو ما ذهبت إليه المادة  26من مدونة الحقوق
العينية الذي جاء فيها " إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة كان لمن يريد الخروج من
الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة فيها بينهم طبقا للقانون".214
وتتجسد أهمية الموضوع في أن مسألة إنهاء حالة الشياع العقارية تطرح إشكاالت عديدة
تتمثل في بطء اإلجراءات وتعقدها عالوة على تعدد النصوص القانونية المؤطرة للقسمة
العينية خاصة و نحن أمام العقار الغير محفظ بحيث يخضع لقواعد ذات ضوابط قانونية و
أخرى فقهية خاصة الفقه المالكي و األعراف المحلية التي تحكم العقار الغير محفظ بحيث ال
 )213محمد كشبور ،النسمة النضائية علل موء النانون المغربي" ،مطبعة النجاح الدار البيضاء  ،الطبعة ادولل ،بنة  1996ص:
112
 )214وهو نفا ما اء به الفص  184من يانون ادلتزاماة و العنود .
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يخفى لهذا التشعب من آثار على حقوق الشركاء خاصة في التنازع بين القواعد القانونية
فيما بينها و هذه األخيرة و الفقه المالكي.
من خالل ما تقدم نفترض أن القواعد القانونية غير كافية لإلجابة عن اإلشكاالت المتعلقة
بالقسمة العينية للعقار الغير محفظ إما سهوا من المشرع المغربي بإهمال معالجتها أو عدم
التطرق لها بشكل كافي وهوما سنحاول إبرازه من خالل قواعد القسمة القضائية .
ومن تم سنحاول التطرق ألحكام العامة للقسمة القضائية من خالل قواعد مباشرة دعوى
القسمة العينية للعقار الغير محفظ (المطلب األول) خاصة إذا علمنا أن الحكم في القسمة
العينية يقتضي اإللمام بمجموعة من المسائل الفنية والتقنية الدقيقة التي تستعصي على
القاضي أن يجيدها مما يجعله يصدر أمرا تمهيديا بالخبرة (المطلب الثاني).

المطلب األول :قواعد مباشرة دعوى القسمة العينية للعقار الغير المحفظ
تعتبر الدعوى ذلك الحق المقرر لكل إنسان بمراجعة السلطة القضائية للحصول على
حق مجحود أو مغتصب ،215بحيث ال يمكن أن تمارس إال من قبل ما يسمى بالخصوم
في الدعوى المقيدين برفعها إلى المحكمة المختصة (الفقرة األولى) وذلك وفق قواعد
مسطرية (الفقرة الثانية) بعد إثبات ملكية الملك المشاع (الفقرة الثالثة).
الفقرة األولى :الخصوم والمحكمة المختصة في دعوى القسمة
إن مسألة الخصوم لكل دعوى هي مسألة بديهية (أوال) بحيث ال يمكن تصور اي
مطالبة قضائية إال بوجود خصوم تفرض عليه الضوابط التشريعية االجرائية احترام قواعد
االختصاص (ثانيا).

 )215دريا العلوي العبددوي" ،النانون النضائي الخاص" ،الجزء الثاني  ،الدعوى وانتكام ،بدون ذكر دار النشر ،الطبعة انولل،
1407هـ،1886/ص.7:
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أوال :الخصوم في دعوى القسمة
إذا لم يجمع الشركاء على القسمة االتفاقية يحق لكل شريك أن يرفع دعوى القسمة فيكون
هو المدعي فيدخل جميع الشركاء اآلخرين كمدعى عليهم فالمدعى دائما هو الشريك في مال
الشائع يختلف مع شركائه في قسمة اتفاقية بحيث يحق لكل واحد منهم الخروج من الشياع
برفع دعوى القسمة ،يكلف باقي من الشركاء بالحضور أمام المحكمة ،216ويشترط في
المدعي طبقا للفصل األول من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه " ال يصح التقاضي إال
ممن له الصفة واألهلية والمصلحة إلثبات حقوقه ،"....أن يكون ذو صفة والتي يقصد بها
والية مباش رة الدعوى ،وهي التي يتحلى بها طالب الحق في إجراءات الخصومة ،ويستمد
من المدعي من كونه صاحب الحق أو خلفا له أو نائبه القانوني.217
ومن ثم فقد تثبت صفة المدعي في دعوى القسمة من خالل أن يكون شريك على الشيوع
أصليا أو خلفا عاما أو وصيا أو خلفا خاصا فيستطيع كل واحد منهم أن يرفع دعوى القسمة
للمطالبة بنصيبه فقط ،ملزم بإثبات هذه الصفة تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكال مهما
كانت مصلحة المدعي ،218وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها "...الصفة من
النظام العام ويمكن المحكمة أن تثريها تلقائيا إذا كان رسم االراثة يشير إلى أسماء كل
الورثة219"...

 )216بثينة العلوط " ،النسمة النضائية للعنار" ،دار السلم للطباعة والنشر والتوزي  ،الرباط ،الطبعة انولل ص .30:
 )217عبد الكريم طال " ،الشرح العملي لنانون المسطر المدنية" ،مطبعة المعرفة مراكش لنشر والتوزي  ،الطبعة السادبة،2013 ،
ص.146:
-

أنظر دريا العلوي العبددوي " ،يانون النضائي الخاص" ،مر

 )218محمد كشبور "،النسمة النضائي علل موء النانون المغربي" ،مر
 )219يرار محكمة النن

صادر بتاريإ  06/11/22عدد  660في مل

العملي لنانون المسطر المدنية "  ،مر

بابك ،ص.155 :
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وفي قرار آخر جاء فيه "...مجرد إثبات لصفتهم اإلرثية في الهالك يخولهم حق الطعن
باالستئناف في الحكم ".220
باإلضافة إلى الصفة ال بد أن يكون المدعي ذو مصلحة جدية يجنيها من وراء دعوى
القسمة العينية للعقار والتي يقصد بها مناط الدعوى ومناط طرق الطعن ،221بحيث أن
الدعوى ال تقبل إال إذا كان للمدعي مصلحة فيها وقد قيل " ال دعوى حيث ال مصلحة "
والمصلحة هي مناط الدعوى.222
و قد ذهبت محكمة النقض إلى أن المصلحة هي شرط الزم لقبول الدعوى وصحتها
وذلك من خالل قرارها الذي جاء فيه " حيث أنه بنا ًء على الفصل األول من ق م م فإن
من شروط قبول الدعوى شرط المصلحة ،....فضال على كل ما تقدم فإنه ال دعوى بال
مصلحة"223
وبما أن المشرع قد أعطى الحق لكل شريك طلب القسمة فإنه مفترض وجود مصلحة
لدى الشريك الذي يطلب القسمة عن طريق القضاء .224
وهكذا يلزم أن يكون المدعي أهال للدفاع عن حقوقه بحيث يفترض في الشريك كمال
األهلية ما لم يثبت عكسها بسفه أو عته أو جنون أو صبي غير مميز وغيرها من الحاالت

 )220يرار محكمة النن

بتاريإ  15/05/07عدد  734مل

مدني عدد  3905/87منشور بمجلة "يضاء محكمة النن

" ،عدد ،47

ص 35 :وما يليخا.
)221

خان زاوش "،دعوى النسمة ودور النضاء في تماية المتنابمين" ،ربالة لني دبلوم المابتر  ،امعة محمد ادول  ،كلية

العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية و د  ،السنة الجامعية  ،2012 /2011ص.16:
 )222دريا العلوي العبددوي " ،يانون النضائي الخاص" ،مر
 )223يرار محكمة النن

بابك ص 35 :و ما يليخا.

الصادر بتاريإ  1999/05/20في مل

العملي لنانون المسطر المدنية" المر

داري عدد  99/15/216مشار له عند عبد الكريم طال  ،الشرح

السابك ،ص.:155

 )224بميحة اإلدريسي البوزيدي "،دعوى النسمة علل موء العم النضائي" ،بحث نخاية التمرين  ،المعخد العالي للنضاء  ،بنة
 ، 2013/201ص.35 :
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التي تؤثر في األهلية بالنقصان أو االنعدام مما يستوجب النيابة الشرعية للتصرف في المال
المشاع.225

أما فيما يخص المدعى عليهم فهم دائما الشركاء اآلخرين الذين ترفع الدعوى ضدهم كما
اشترط في المدعي الصفة واألهلية في التقاضي ،فإنه يلزم توفر ذلك في المدعى عليه
بحيث ال يمكن مقاضاته من هو عديم األهلية أو ناقصها لذلك تقام في مواجهة نائبه الشرعي
وعند انعدام هذا األخير فإن تعمل على تمثيل القاصر أو منعدم األهلية  ،أن من القواعد
المسلم بها في الفقه اإلسالمي وكرسها االجتهاد القضائي وحتى قواعد المسطرة المدنية هي
أن القاضي يعتبر وليا لما ال ولي له ، 226علما أن المدعي ملزم بإدخال جميع الشركاء في
دعوى القسمة تحت طائلة عدم قبولها.227
وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض من خالل قرارها الذي جاء فيه "...أما في دعوى
القسمة فيجب إدخال جميع الورثة وإال فال تسمع دعواه" ،228وقد جاء في قرار آخر "
إن القسمة البتية يجب أن تشتمل على جميع الشركاء في العقار ،ويعرض للنقض الحكم
الذي صادق على تقرير الخبرة دون مشاركة جميع الشركاء " 229وهكذا فإنه في حالة
صدور حكم في دعوى القسمة العينية دون إدخال جميع الشركاء ،فإنه ال يحتج به على
الشريك الذي لم يدخل خصما وهو وحده الذي له حق التمسك بعدم نفاد الحكم عليه.230

 )225خان زاوش "،دعوى النسمة ودور النضاء تماية المتنابمين" ،المر

السابك ،ص( 16:بتصر ).

 )226محمد كشبور  " ،النسمة النضائية علل موء النانون المغربي" ،المر

السابك ،ص( 219:بتصر ).

 )227الماد  316من مدونة الحنوق العينية.
 )228يرار محكمة النن

بتاريإ  85/04/09عدد  490من مل

عدد  4515منشور عند عبد العزيز توفيك "،يضاء المجلا انعلل

في النسمة خلل أربعين بنة" ،مطبعة الدار البيضاء  ،الطبعة ادولل بنة ، 2005ص 36:وما بعدها.
 )229يرار محكمة النن

بتاريإ  87/04/23مل

عدد  85/7220منشور عند محمد بفنير" ،مدونة الحنوق العينية و العم

النضائي" ،ص.421 :
 )230عبد الرزاق السنخوري ،ثرح النانون المدني الجديد" ،الجزء الثامن " ،تك الملكية"  ،منشوراة الحلبي الحنويية بيروة_
لبنان الطبعة الثالثة  ،1998ص( 913 :بتصر ).
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وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الذي جاء فيه " في القسمة البتة لشركة يجب
أن يشمل جميع الورثة ومن واجب المحكمة أن تثير ذلك تلقائيا ولو لم يتمسك به األطراف
ألن تنفيذ الحكم بالقسمة بين البعض سيؤدي بالضرورة إلى ضياع حقوق الباقين ولهذا
يتعرض للنقض الذي أفاد أن قسمة المتروك بين األوالد ووالدهم هي ضمن جملة
الورثة".231
ثانيا :المحكمة المختصة في دعوى القسمة العينية
نقصد باالختصاص صالحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها ،232لذلك
فإن للشريك المدعي أن يرفع دعوى القسمة العينية أمام جهة قضائية مختصة نوعيا ومكانيا
للبت فيها ،فعندما نتحدث عن االختصاص النوعي أو ما سمي باالختصاص المادي،233
نتحدث عن جميع القواعد التي هدفها تحديد المحكمة المختصة لسبب غير موقعها
المحلي ،234لهذا يمكن تعريفه بذلك االختصاص الذي ينظر فيه إلى نوع الدعوى بغض
النظر عن قيمتها.235
وتعتبر المحكمة المختصة نوعيا للنظر في دعوى القسمة العينية هي المحاكم االبتدائية
باعتبارها صاحبة الوصاية العامة وذلك طبقا لما جاء في الفصل  18من ق م م ، 236ومن
ثم فإن للمحكمة االبتدائية دون غيرها صالحية البت في الدعوى المتعلقة بالقسمة العينية كما
أنه تختص المحكمة االستئنافية التي تقع بدائرتها المحكمة االبتدائية في ذلك  ،علما أن
محكمة النقض كمحكم ة قانون تبقى كجهة أعلى للجهات القضائية التي لها االختصاص
لنظر في مدى تطبيق محاكم أدنى درجة للقانون في الدعاوى المرتبطة بالقسمة ويحق
 )231يرار محكمة النن

صادر بتاريإ  91/03/31عدد  144في مل

عدد  7000/72منشور عند محمد بفنير "،مدونة الحنوق

العينية و العم النضائي" ص.420:
 )232عبد الكريم طال "،الشرح العملي للنانون المسطر المدنية" ،المر

السابك ،ص.17:

Pierre julien, Natalie fric éco, droit judicaire privé, 2éme édition, L.G.D.J paris, 2003 p :51. (233
éditions, p : 786. lextens Jacques héron, Thierry, droit judicaire, privé, 4éme édition, (234
 )235بثينة العلوط" ،النسمة النضائية للعنار"،المر

السابك ،ص.38:

 )236أنظر الفص  18من يانون المسطر المدنية.
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للطرف الدفع بعدم االختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع بصيغة اإللزام ،237مما يفيد
عدم ارتباط االختصاص النوعي بالنظام العام ،فإن كان هذا الموقف ال يثير أي إشكال
بالنسبة لالختصاص المحلي ،فإنه غير مستساغ قانونا بالنسبة لالختصاص النوعي238
ولعل هذا األمر يصح محل نظرا عند قراءة الفقرة الخامسة من الفصل  18من ق م م التي
جاء فيها " يمكن الحكم بعدم االختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة األولى ".
إذن فاالختصاص النوعي حسب هذه الفقرة ال يتعلق بالنظام العام ألن هذا الفصل لم
يفرض على المحكمة الحكم بعدم االختصاص النوعي بل أقرت لها اإلمكانية فقط من خالل
عبارة "يمكن".239
أما االختصاص المكاني فالمشرع يحدد مكان المحكمة التي ستنظر في النزاع ،هادفا إلى
توزيع االختصاصات بين كل المحاكم بحسب الموقع ،240ويقصد به االختصاص الذي
يتحدد تبعا لمحل إقامة أو الموطن أو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
ويحدد هذا النوع من االختصاص في قضايا القسمة العقارية بموقع العقار موضوع القسمة
العينية ،241لنفهم من هذا أنه إذ ا كان المال الشائع عقارا كانت المحكمة المختصة هي
المحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو احد أجزائه إذا كان في دوائر محاكم متعددة بحيث
ذهب بعض الفقه 242إلى إسناد اختصاص إلى المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرتها أكثر
هذه العقارات قيمة ،في حالة تعددهم ،لكن على الرغم من ذلك نعتقد انه إذا تساوت قيمة
العقارات فإنه ال مفر من الرجوع إلى اختيار المدعي للمحكمة التي يرفع إليها الدعوى ،أما
 )237أنظر الفص  16من يانون المسطر المدنية.
 )238خان زاوش" ،دعوى النسمة ودور النضاء تماية المتنابمين"  ،المر

السابك ،ص.246 :

 )239محمد كشبور " ،النسمة النضائية علل موء النانون المغربي"  ،المر

السابك ،ص.246:

-

أنظر الحسن البندالي " ،اإلثكالياة التي تثيرها النصوص النانونية المنظمة للختصاص النوعي بين محاكم العادية والمحاكم
المتخصصة" ،مجلة النانون واديتصاد ،العدد  2يناير  ،2009ص.47:

787.:Jacques héron Thierry, op cite p (240
 )241الفص  228من يانون المسطر المدنية.
 )242محمد كشبور  "،النسمة النضائية علل موء النانون المغربي" المر
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إذا كان هناك منازعة في قيمة العقارات البد من اللجوء إلى خبرة لتحديد أي العقارات
أكثر قيمة.243
الفقرة الثانية :تقييد دعوى القسمة العينية
انسجاما مع مقتضيات الفصل  31من قانون المسطرة المدنية فإن جميع الدعاوى
المعروضة على أنظار المحكمة ترفع بناء على مقال 244مكتوب يودع لدى كتابة ضبط
بالمحكمة ،أو بناء على تصريح شفوي يدلي به المدعي يحرر بمقتضاه محضر من طرف
كاتب الضبط  ،بناء عليه يتمكن القاضي من تقرير طلبات الطرف بعد االطالع على
وسائل دفوع الخصوم ،245ولهذا فإنه ال يمكن قبول دعوى القسمة العينية إال إذا توفرت
فيهما هذه الشروط ،ألن المسطرة هي مسطرة كتابية وهو ما أكده الفصل  45من قانون
المسطرة المدنية الذي جاء فيه " تطبق أمام المحاكم االبتدائية قواعد المسطرة الكتابية
المطبقة أمام محاكم االستئناف ، "....بذلك فال سبيل لرفع دعوى إال بمقال مكتوب أو
تصريح موقعين من قبل المدعي  ،وإذا باشر الدعوى بنفسه وكان مأذونا له بالتقاضي وفق
الفصل  32من قانون المنظم لمهمة المحاماة أو من وكيله الذي يكون في الغالب محامي،
أما فيما يخص التصريح الشفوي الذي يدلي به المدعى أمام كتابة الضبط فإنه في الختام
يؤول إلى محضر مكتوب موقع عليه المدعي بالتصريح أو يشار إلى عدم قدرته على ذلك
إذا كان غير ممكن أن يوقع ،246وعلى الرغم من ذلك فالبد من احترام مقتضيات الفصل
 32من قانون المسطرة المدنية  ،بحيث يلزم أن يتضمن المقال االفتتاحي لدعوى القسمة
العينية ما يلي:

 )243خان زاوش "،دعوى النسمة ودور النضاء تماية المتنابمين" ،المر

السابك ،ص.22 :

 )244هو وبيلة المدعي في تحريا الدعوى إليرار تماية النضائية للحك الذي تحميه الدعوى.
 )245تميد البشري" ،دعوى ادبتحناق العنار الغير محفظ بين الفنه واد تخاد النضائي" ،ربالة لني دبلوم المابتر في النانون
الخاص ،كلية العلوم النانونية و اديتصادية و اد تماعية و د  ،امعة محمد انول و د  ،الموبم الجامعي 2010 -2009 :ص38:
وما يليخا.
 )246عبد الكريم طال "،الشرح العملي للنانون المسطر المدنية" ،المر
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 التعريف بأطراف الدعوى وال يخفى لما في ذلك من فائدة تتجلى في تسهيل أمر
توجيه االستدعاءات والتبليغات لألطراف.
 بيان موضوع الدعوى الذي هو إفراز حصص الشركاء عن طريق القسمة العينية أو
بيع مال الشائع في المزاد العلني وتوزيع ثمنه بين الشركاء حسب نصيب كل واحد.
 ملخص للوقائع المتعلقة بدعوى القسمة المثارة إضافة إلى الحجج والمستندات التي
ينوي استعمالها لتعزيز مقال افتتاحي للدعوى.
وفي حالة عدم احترام هذه البيانات الشكلية فإن مصير الدعوى يكون هو عدم القبول
 ، 247وهو ما يحيلنا للحديث على إثبات ملكية المال الشائع لماله من فعالية في رفع دعوى
القسمة العينية.
الفقرة الثالثة :إثبات ملكية العقار الشائع غير المحفظ
ان إثبات الملكية في العقار الغير محفظ تختلف باختالف طرق اكتسابها وفق ما حدده
الفقه اإلسالمي ووفق الحاالت التي تعرض بكثرة على القضاء المغربي على رأسها :
اكتساب المال الشائع عن طريق اإلرث أو عن طريق الحيازة أو عن طريق التعاقد.
فإما عن طريق اإلرث ،يمكن أن تنتقل الملكية العقارية بالميراث الذي يعتبر أمر
إجباري ال يتوقف على إرادة الورثة لذلك فإن مكسب المال الشائع وهذا السبب ملزم أثبتت
ملكيته حسب الوسائل المحددة فقها حتى يستجاب لطلب القسمة ،248وهو ما جاء في شرح
التحفة البن عاصم الغرناطي:

 )247عبد الكريم طال "،الشرح العملي للنانون المسطر المدنية"  ،المر
 )248خان زواش  ،بدون ذكر بنة الطب  ،ص ( 32بتصر )
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فبعد اثبات الموجبات249

وحيث كان القسم للقاضي

ومن ثم البد من إثبات الموجبات المتجلية في الموت الهالك وعدد الورثة،250
وبالتالي يلزم ارفاق مقال المدعي في العقار الغير محفظ برسم االراثة المثبت لموت الهالك
وتعدد
الورثة وهو ما ذهبت إلى محكمة النقض من خالل قرار ما جاء فيه " إذا رفع الوصي أو
الورثة أمر للقاضي ليقسم بيتهم ،فإنه ال يقسم بينهم حتى يثبتوا أصل الملك الموروث
واستمراره بيده ،وحيازته وإثبات الموت وعدد الورثة "251
وبناء عليه فإن طالب القسمة ملزم باإلدالء بما يثبت 252مدخل الهالك من المال
المطلوب قسمته وال يعني ذلك أي وثيقة بحيث أن لرسم اإلراثة أهمية في إثبات صفة
األشخاص الذين تر د أسمائهم فيه وهو ما أكدته مع النقض في قرارها الذي جاء فيه "
اإلراثة تثبت صفة المذكورين فيها وتثبت صفة المدعين بورود أسمائهم في إراثة الهالك
المنسوب إليه موضوع دعوى القسمة ".253
وا ما أن يكتسب هذا المال المشاع عن طريق الحيازة وهي السلطة الواقعية أو
السيطرة الفعلية على العقار أو المنقول ،254في حين ذهب البعض اآلخر إلى تعريفها
 )249ابن عاصم الغرناطي "،ثرح التحفة" ،المجلد الثاني  ،أكدع و معه وصححه عبد الكريم ثخبون  ،بدون ذكر دار الطباعة والنشر
 ،ص.154:
-

أبي عبد هللا محمد بن أتمد بن محمد المالكي" ، ،ميار الفابي ثرح اإلمام علل تحفة الحاكم للنامي ابن عاصم انندلا "
الجزء الثاني  ،مبطه وصححه  ،تسن عبد اللطي

عبد الرتمان  ،منشوراة دار الكت

العلمية  ،بيروة _ لبنان ،

ص.105:
 )250عادل المعروفي " ،ثكالية العملية للنسمة النضائية العناري" ،مجلة المنار عدد  6بنة  2015،ص.20:
 خان زواش "،دعوى النسمة ودور النضاء تماية المتنابمين" ،مر )251يرار محكمة النن

بابك ،ص.32:

ريم  856الصادر بتاريإ  25أبري  1995في مل

أتوال الشخصية ريم  090/06/289منشور عند عبد

العزيز توفيك "،يضاء المجلا انعلل في النسمة خلل أربعين بنة" ،المرل السابك  ،ص 87:وما يليخا.
 )252بثينة العلوط "،النسمة النضائية للعنار" ،مر
 )253يرار محكمة النن

بابك ،ص( 49:بتصر ).

عدد  97بتاريإ  22/12/1998في مل

عناري عدد . 94/2/1/5334

 )254واد الخروس " ،الحياز ادبتحنايية في الفنه المالكي والتشري " ،الطبعة الثانية 2،بنة 1431ع 2010/م  ،ص.65:
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بالسلطة الواقعية أو السيطرة الفعلية على الشيء منقول كان أو عقار أو حق عيني،255
والحيازة حتى يعتد بها كسبب من أسباب التملك البد من توفر الشروط والقواعد التي اعتد
بها الفقهاء وهما يتجسدان في عنصران ،أولهما مادي ويتجسد في السيطرة الفعلية أو
السلطة الواقعية على الشيء أو الحق العيني أما العنصر الثاني فيتجسد في أن حائز الشيء
تتوجه نيته إلى حيازته كمالك.256
إذن إذا تملك عدة أشخاص عقار عن طريق الحيازة كان لمن يريد الخروج من الشياع
أن يثبت الحيازة وشروطهما وهو ما أكدته المادة  240من مدونة الحقوق العينية التي جاء
فيها " يشترط لصحة حيازة الحائز:
 أن يكون واضع يده على الملك. أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. أن ينسب الملك لنفسه ،ينسبونه إليه كذلك. أن ال ينازع في ذلك منازع. أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون".أما فيما يخص مدة الحيازة فقد حددها المشرع في  10سنوات كاملة إذا كان الحائز
أجنبي ،257أما بين األقارب نميز بين حالة العداوة التي تصل مدتها  40سنة كاملة ،أما
في حالة إذا انعدمت كانت مدة المكسبة  10سنوات بين األقارب،258ويبتدئ سريان مدة
الح يازة من تاريخ وضع الحائر يده على الملك بنية التملك ،أما في حالة توالي التفويتات

 )255ميمون الكزبري "،التحفيظ العناري والحنوق العينية التبعية في موء التشري المغربي "،الجزء الثاني  ،ثركة هلل لطباعة
والنشر  ،الطبعة الثانية بنة  ، 1987ص194 :
 )256محمد الخاثمي " ،دعوى النسمة من خلل العم النضائي"  ،بحث نخاية التمرين بالمعخد العالي للنضاء ،فول  36بنة
 2011/2009ص.34:
 )257الماد  250من مدونة الحنوق العينية.
 )258الماد  251من مدونة الحنوق العينية.
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فمن تاريخ بداية المفوت األول ،259وتحسب المدد كاملة ،260وهو ما أكد عليه ابن
عاصم في شرح التحفة من خالل قوله:
واألجنبي ان يحوز أصال بحق

عشر سنين فالتملك استحق

واألقربــون حــوزهم مخـتلف

بحـســب اعتمـارهم يختلف

فإن يكن يـمـثــل سـكنى الدار

والــزرع لألرض و االعتمـار

فـهــو ما يـحــوز األربـعــيـن

ودون تــشــاجــر كـاألبـعدين

قد يكسب هذا الملك المشاع عن طريق التعاقد فالبد للمدعي للخروج من حالة الشياع أن
يرفق مقاله بالعقد باعتباره مصدر الشياع الذي يلزم أن يعين نصيب كل شريك ألنه في
حالة الشك تعتبر أنصبة المتقاسمين متساوية.261
لكن ما وجب اإلشارة إليه إال أنه قد أثير جدل واسع حول التنازع بين قانون االلتزامات
والعقود وقواعد الفقه اإلسالمي ومدونة الحقوق العينية فيما يخص إثبات ملكية العقار الغير
محفظ ،262بناء على عقد بحيث ذهبت المحكمة االبتدائية بالخميسات إلى " حيث أدلى
المدعى بمجرد لفيف إلثبات عقد البيع ،حيث أن هذا األخير منصب على عقار وإن كان
عقار غير محفظ ال يمكن إثباته بمجرد لفيف وفقا للفصل  489من قانون االلتزامات
والعقود الذي ينص على أنه " إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى
يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن تجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ وحيث انه

 )259الماد  253من مدونة الحنوق العينية.
 )260الماد  252من مدونة الحنوق العينية.
 )261الفص  961من يانون ادلتزاماة والعنود الذي اء فيه " عند الشا يفترض انصباء المالكين علل الشيا متساوية".
 )262يخان زاوش "،دعوى النسمة و دور النضاء في تماية المتنابمين "،مر
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نظرا للعلل أعاله يكون طلب المدعى غير مؤسا قانونا وتعين عدم االستجابة
إليه.263"....
وال رأي فيما نعتقد أن خضوع العقارات الغير المحفظة للقواعد الفقه المالكي ،فليس هناك
مانع من تطبيق مقتضيات مدونة الحقوق العينية بحيث يستنتج من المادة الرابعة منها أن
جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء حقوق عينية أخرى أو نقلها أو تعديلها أو
إسقاطها يلزم أن تحرر تحت طائلة البطالن في محرر رسمي أو ثابت التاريخ ،بحيث يتم
تحريره من طرف محامي مقبول لترافع أمام محكمة النقض وهو نفس ما ذهب إليه الفصل
 489من قانون االلتزامات والعقود الذي يستلزم تحرير بيوع العقارات أو الحقوق العينية
العقارية أو أشياء القابلة للرهن الرسمي في محرر ثابت التاريخ ،وبالتالي فهذه المقتضيات
الواجب التطبيق ،علما انه إذا كانت شهادة اللفيف عرفت انتشارا واسع ووسيلة إثبات جميع
أنواع المعامالت في العصر القديم إال أنه في السنوات األخيرة عرفت قصورا كبيرا أمام
تغيير الظروف االقتصادية واالجتماعية وما صاحب ذلك من زور وكذب ،264وال يتم
قبولها إال للضرورة وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الذي جاء فيه " القسمة العينية
وباقي العقود اإلنشائية يجب إثباتها بوثيقة رسمية أو عرفية وال يمكن إثباتها باللفيف
ألنها ال تقبل إال للضرورة"265
المطلب الثاني :الخبرة القضائية في القسمة العينية للعقار غير المحفظ
تتطلب القسمة العينية العقارية اإللمام بمجموعة من العمليات التقنية والفنية الدقيقة التي
يستعصي على القاضي أن يجسدها ،266لذلك فإنه يعمد على إصدار حكم تمهيدي وذلك
 )263تكم صادر عن محكمة ادبتدائية بالخميساة عدد  121مل
"،النسمة النضائية للعنار" مر

عناري عدد  1999/96بتاريإ  205/3/25ورد عند بثينة العلوط

بابك ،ص.733:

 )264خان زاوش "،دعوى النسمة و دور النضاء في تماية المتنابمين" ،مر
 )265يرار صادر عن محكمة النن

بتاريإ  97/12/09عدد  790في مل

بفنير "،مدونة الحنوق العينية و العم النضائي" ،المر

بابك ،ص( 36:بتصر ).

ثرعي عدد  93/5751منشور عند محمد

السابك ،ص.388 :

 )266عادل المعروفي" ،المعايير النانونية والفنية إلعداد مشرو النسمة النضائية العنارية" ،مجلة النانون المغربي ،العدد  25نونبر
 ،2014ص.21 :
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طبقا للفصل  59من قانون المسطرة المدنية يعين بمقتضاه خبير أو عدة خبراء إلعداد
مشروع القسمة العينية (الفقرة األولى) يجيب فيه عن األسئلة المتقدمة من قبل المحكمة هذه
األخيرة التي تعمل على المصادقة على مشروع القسمة بعد التحقق من كفايته (الفقرة
الثانية) مع العلم على أنه لكل طرف حق المطالبة بخبرة مضادة (الفقرة الثالثة) .
الفقرة األولى :دور الخبير في إعداد مشروع القسمة
تعتبر عملية إنجاز القسمة العينية عملية مركبة ومعقدة في ذاتها تتطلب إجراءات تقنية
وقانونية ،لذلك فإن األمر يقتضي إسناد هذه المهمة إلى الخبير العتباره أهل االختصاص
في إفراز الحصص من خالل التعديل والتقويم وهو ما أكده قرار محكمة النقض الذي جاء
فيه " مهمة الخبير في القسمة القضائية هي التقويم والتعديل ال تعيين الحصص
مكانيا.267"...
وبناء على ذلك فإن القاضي المقرر يأمر بإجراء خبرة و يعين خبير إما تلقائيا أو بناء
على اقتراح األطراف واتفاقهم ،268علما أنه يحق للمدعي أن يطالب بإجراء خبرة وتعيين
خبير في مقال افتتاحي أو إضافي ،كما للمدعي عليه أن يطالب بها في طلب مقابل أثناء
النظر في الدعوى ولهما تقديم عريضة للقاضي تتعلق بذلك.269
وإذا كانت الخبرة هي استشارة تقنية تطلبها المحكمة من شخص ذي كفاءة علمية وعملية
تؤهل ه لمعاينة وقائع مادية يصعب على المحكمة معاينتها الفتقادها تلك الكفاءة ،270فإنها
من أهم المراحل التي تمر منها القسمة العينية القضائية بحيث ال نكاد نجد حكما واحدا قضى
بالقسمة دون االستعانة بخدمات الخبرة وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض من خالل قرارها

 )267يرار محكمة النن

الصادر في  97/10/22عدد  6517في المل

العينية و العم النضائي" ،مر

عدد  96/4467مشار له عند محمد بفنير " ،مدونة الحنوق

بابك ،ص.430 :

 )268الفص  59من يانون المسطر المدنية.
 )269محمد كشبور "،دعوى النسمة علل موء النانون المغربي" ،مر

بابك ،ص.288 :

 )270دليلة أبو درية العلوي "،الملكية الشائعة و اننضاؤها علل موء التشري المغربي " ،ربالة لني دبلوم المابتر  ،امعة الحسن
الثاني  ،كلية العلوم النانونية واديتصادية و اد تماعية عين الشك الدار البيضاء  ،الموبم الجامعي  ، 2011 /2010ص.70 :
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" يقتضي الحكم بالقسمة إجراء خبرة ،إلعداد مشروع القسمة والتحقق من وضعية العقار
المطلوب قسمته.271"...
وهو ما جعل بعض الفقه يذهب إلى اعتبار الخبرة عرفا قضائيا في مجال القسمة،272
متى كان محلها أموال عقارية فالقاضي يلجأ إلى الخبرة سواء طلب المتقاسمين ذلك أو لم
يطلبوا ،273محددا مهام الخبير في الحكم التمهيدي هذه االخيرة التي قد تتمظهر فيما يلي:
 قسمة العقار عينية ،إذا كان قابل لها.
 إذا كان غير قابل للقسمة اقترح ثمن انطالق البيع بالمزاد العلني لقسمته قسمة
التصفية .
وهو ما ذهب إليه قرار محكمة النقض الذي جاء فيه " لم تغير المحكمة طلب كما
اقتضت بقسمته المدعى فيه عن طريق بيع بالمزاد العلني وقسمة ثمنه بين المالكين ،كما
تبت لها من الخبرة التي أمرت بها أن المدعى فيه ال يقبل القسمة العينية".274
و هكذا فإنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقوم الخبير بمهامه في غيبة األطراف وإال
اعتبرت ا لخبرة باطلة وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض بقولها "...إجراء الخبرة إلعداد
مشروع القسمة دون استدعاء جميع أطرافها طبقا للفصل  63من قانون المسطرة المدنية
يعد خرقا للفصل المذكور وموجبا للنقض ".275
وبالتالي فهو ملزم باستدعاء األطراف ووكالئهم للحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية
استعانة األطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره ،وبحيث على الخبير أن ال يقوم
 )271يرار محكمة النن

بتاريإ  1999/03/16مل

ثرعي عدد  ،98/448مشار له عند يضاء محكمة النن

 )272محمد كشبور" ،النسمة النضائية علل موء النانون المغربي" ،مر

عدد  55ص.135 :

بابك ،ص:

359.:ponsier l’action en partage des immeubles immatricules revue marocaine du droit 1954 p ( 273
 )274يرار محكمة بتاريإ  99/06/22تحت عدد  573في مل
الحنوق العينية و العم النضائي " ،مر
 )275يرار محكمة النن

عناري عدد  94/5215منشور عند عبد العزيز توفيك "،مدونة

بابك ،ص 35 :وما يليخا.

بتاريإ  99/06/22تحت عدد  537في مل

المجلا انعلل في النسمة خلل أربعين بنة" ،مر

عناري عدد  99/5215منشور عند عبد العزيز توفيك "،يضاء

بابك ،ص 35:وما يليخا.
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بمهمته إال بحضور أطراف النزاع ووكالئهم أو بعد التأكد من توصلهم باالستدعاء بصفة
قانونية ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال ،وبطبيعة الحال
فإن هذا الخبير يكون تحت رقابة القاضي الذي يمكنه حضور عمليات الخبرة إذا تبين له أن
ذلك مفيدا.276
ومن المعلوم أن القاضي خول له التشريع تحديد مدة للخبر لإلجابة عن المسائل التقنية
ملزم بالتقييد بها تحت طائلة الجزاء التأديبي مع إمكانية تحمل المصاريف والتعويضات إذا
ترت ب عن التأخير في إنجاز مشروع القسمة ضررا كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة
الخزينة العامة ،277هذا إن كان لم ينجز مهامه بإرادته دون تدخل عوامل أجنبية في ذلك
وهو ما يفرض علينا التساؤل على ما العمل إذا لم يستطع الخبير القيام بمهامه ألسباب
خارجة عن إرادته في الميعاد الذي حدده من طرف القاضي
أمام غياب نص تشريعي لهذه الفرضية ،نعتقد أنه البد من إخبار الخبير القاضي لمنحه
أجال إضافيا حتى يتمكن من إتمام مهمته ،278كما ينبغي أن نشير على أنه إذا لم تجد
المحكمة البيانات الالزمة لإلجابة عن األسئلة التقنية للقيام بالقسمة العقارية العينية يمكنها أن
تأمر باستدعاء الخبير لمناقشة تقريره وللمحكمة أن تعيد المأمورية لنفس الخبير قصد اتمام
مهامه أو إلى خبير آخر.279
الفقرة الثانية :المصادقة على مشروع القسمة العينية
بعد إنجاز الخبرة المطلوبة في دعوى القسمة العينية العقارية من قبل الخبير الذي يضع
تقريرا مفصال عن ذلك مرفقا بنسخة تصميم للقسمة العينية ونسخة تصميم عقاري مفصل،
وغيرها من الوثائق الضرورية فإنه يضعه في كتابة الضبط للمحكمة التي عينته لكي يطلع

 )276الفص  63من يانون المسطر المدنية.
 )277الفص  61من يانون المسطر المدنية.
 )278يخان زاوش "،دعوى النسمة و دور النضاء في تماية المتنابمين" ،المر
 )279الفص  66من يانون المسطر المدنية.
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عليه كل من يعنيه األمر ،280بحيث إذا تبين للمحكمة ان تقرير الخبرة جاء مستجيبا
ومجيبا عن ا ألسئلة الفنية التي أمر بها القاضي فإن هذا األخير يصادق على مشروع القسمة
في الحكم لكي يصبح تقرير الخبرة قابال للتنفيذ ، 281وهو ما أكدته محكمة النقض من
خالل قرار لها الذي جاء فيه " الخبير الذي تنتد به المحكمة من أجل وضع مشروع
القسمة يجب عليه:
 -1أن يقوم بعملية مسح األرض
 -2أن يقرر قابلية أو عدم قابلية للعقار الشائع للقسمة العينية.
 -3أن يقسم العقار في حالة قابلية للقسمة العينية إلى حصص تتناسب وحصص
جميع الشركاء على الشياع ومصادقة المحكمة على التقرير الذي لم يلتزم بما
ذكر يعرض قرارها للنقض ".282
غير أنه إذا اقترح الخبير فرز نصيب كل شريك في جهة معينة دون أن يراعي القسمة
بعد التعديل والتقويم يتعين على المحكمة أن تقبل االقتراح دون المصادقة على تقرير وهو
ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها الذي جاء فيه " إن محكمة االستئناف المصدرة
القرار المطعون فيه في إطار دعوى القسمة واقتراح الخبير فرز نصيب كل شريك في
جهة معينة مع المدرك أو بدون ،وقضت بالمصادقة على التقرير المذكور خاصة أن
القسمة القضائية هي قسمة قرعة بعد التعديل والتقويم تكون بذلك قد جعلت قرارها
مخالف للقاعدة المذكورة أعاله ،وبالتالي فهو يستوجب النقض ".283

 )280مصطفل مازي " ،ادثكادة العملية للنسمة النضائية العنارية" ،ربالة لني

دبلوم الدراباة العليا المعمنة ،كلية العلوم النانونية

واديتصادية و اد تماعية و د  ،امعة محمد انول و د  ،الموبم الجامعي 2008 - 2007 :ص.58 :
 )281عادل المعروفي" ،المعايير النانونية والفنية" ،مر
 )282يرار محكمة النن
العم النضائي" ،مر
 )283يرار محكمة النن

بابك ،ص.40 :
عدد  95/190منشور عند محمد بفنير" ،مدونة الحنوق العينية و

بتاريإ  00/09/13عدد  830في مل
بابك ،ص.430 :

ريم  232مار في  2005/1/26عدد  ،2001/711/329وير منشور مشار له عند عادل المعرفي،

"المعايير النانونية و الفنية" ،المر

السابك ،ص 40 :و ما يليخا.
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وما تجدر اإل شارة إليه أنه بمجرد وضع التقرير بكتابة الضبط يتم تحديد أتعاب الخبير
بصفة نهائية بحيث يكون التقرير مرفقا ببيان أو كشف األجور الذي يكون محررا وجوبا
وفق النموذج المهيأ من قبل وزارة العدل ويودع لدى القاضي المكلف بالتسعيرة للمصادقة
على المبلغ الوارد فيه والذي يكون في الغالب األحيان مساويا للمبلغ الجزافي الذي وقع
تعيينه وذلك إذا اعتبر المبلغ مساويا وكافيا لتسديد صوائر الخبرة ،علما ان تحديد أتعاب
الخبرة القضائية في القضايا العقارية يخضع للسلطة التقديرية للقاضي اآلمر بالخبرة والذي
يراعي في تحديدها طبيعة العمل الموكول إليه والجهد الذي يقوم به من أجل القيام بمهامه
وتكتب المصاريف كما انه للقاضي أن يأمر بأداء أتعاب تكميلية للخبير في الحالة التي
يدعي فيها تقديم إيضاحات عن بعض النقط الغامضة في تقريره وتوضع أتعاب الخبير
بصندوق المحكمة بحيث يمنع أن يسلمها المتقاضي مباشرة إلى الخبير وإال تعرض لعقوبات
صارمة تحت طائلة تشطيب عليه من الجدول المسجل به داخل المحكمة.284
في حالة عدم سداد مستحقات الخبير فإنه يحكم القاضي بعدم قبول الطلب بخصوص
الدعوى المرفوعة ألنه قد تتوقف الدعوى على الخبرة وهو ما ذهبت إليه المحكمة االبتدائية
بفاس في حكم جاء فيه " ال يمكن للمحكمة البت في طلب إجراء قسمة عقارية إال إذا ثم
إجراء الخبرة التي يتوقف عليها تحديد طريقة إنهاء الشياع ،عدم إيداع مصاريف الخبرة،
عدم القبول الدعوى".285
الفقرة الثالثة :الخبرة المضادة في القسمة العينية القضائية
إذا تبين للخصوم من ا لخبرة أنها لم تقم على أساس سليم أو أنها أضرت بحقوقهم فلهم
المطالبة بخبرة مضادة لجبر الضرر الذي تعرضوا له من جراء الخبرة األولى غير أن
المحكمة غير ملزمة باالستجابة لطلب الخبرة المضادة ما دامت قد استخلصت قناعتها من
الخبرة األولى ورأت فيها ما يكفي كل النزاع بكيفية عادلة ،286وهو وما ذهب إليه
 )284الفص  57من يانون المسطر المدنية.
 )285تكم صادر عن محكمة ادبتدائية بفاس ريم  394بتاريإ  07/10/11مل

عناري ريم .2006/13

 )286بميحة اإلدريسي البوزيدي  "،دعوى النسمة علل موء العم النضائي" ،مر
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االجتهاد القضائي الذي جاء فيه " لكن وحيث ان المحكمة غير ملزمة باالستجابة إلى
الخبرة المضادة ما دامت قد استخلصت قناعتها من الخبرة التي أجريت ورأت فيها ما
يكفي للوصول إلى ما قضت به " ،287علما أن رأي الخبير ال يقيد المحكمة طبقا للفقرة
األخيرة من الفصل  66من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه " ال يلزم القاضي باألخذ
برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية
في النزاع " ،فرأيه إذن عنصر من عناصر اإلثبات في الدعوى فال يخرج عن كونه دليال
للمحكمة الموضوع تقديره ،288وال رقابة لمحكمة النقض عليها من ذلك مع العلم أن
صرف النظر من قبل القاضي عن الخبرة ال يكون مقبوال إال إذا تبين األسباب التي دعته
إلى ذلك ،مع منعه من أن يعتمد على حرياته الشخصية المتاحة للفصل في الدعوى،289
باإلضافة إلى ما سبق فإن الخبرة يمكن إجرائها ألول مرة أمام قاضي الدرجة الثانية بحيث
يحق للمستشار المقرر أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لجعل القضية جاهزة للحكم أو بأمر
بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها لتحقيق في الدعوى من خالل البحث والخبرة
والحضور الشخصي ،290على اعتبار أن االستئناف درجة ثانية للتقاضي فمن البديهي أن
يبقى للقاضي الحق في تبني الخبرة التي أجريت أمام محكمة االبتدائية ،ولهم إلغاءها كليا أو
جزئيا شريطة تعليل ما استقر عليه في هذا الصدد.291
قد ال يتوفر إجماع الشركاء على قسمة المال الشائع باالتفاق قسمة عينية ،وقد يتجسد
اإلجماع على ذلك لكن يوجد بين الشركاء قاصرا أو من في حكم الغائب وال يعترف حينها
بعقد القسمة بعد إجرائها على النحو الذي أوضحناه سابقا ،ألن في مثل هذه الفرضيات ال
 )287يرار محكمة النن

ريم  333بتاريإ  20يونيو  1979في مل

اإلدريسي البوزيدي "،دعوى النسمة علل موء العم النضائي" مر
 )288محمد كشبور ،النسمة النضائية علل موء النانون المغربي" ،مر
 )289يرار محكمة النن

مدني عدد  17/2007وير منشور مشار له عند بميحة
بابك ،ص.56:
بابك ،ص.285 :

 ،بتاريإ  13د نبر  1977عدد  8فبراير  18/د نبر  1998مشار له عند بمحة اإلدريسي البوزيدي

"،دعوى النسمة علل موء العم النضائي" مر

بابك ،ص.76:

 )290الفص  334من يانون المسطر المدنية.
 )291يرار صادر عن محكمة ادبتانا

ريم  63بتاريإ  10/669مل

النسمة و دور النضاء في تماية المتنابمين" مر

بابك ،ص.47:
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سبيل للقسمة العينية سوى اللجوء إلى القضاء لقسمة المال الشائع وهو ما ذهبت إليه المادة
 26من مدونة الحقوق العينية الذي جاء فيها " إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة كان
لمن يريد الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة فيها بينهم طبقا
للقانون".292
خاتمة
إن الملكية الشائعة ال تخرج عن كونها صورة من صور الملكية الفردية ،ألن كل واحد
من الشركاء يملك حصة في الشيوع ملكية فردية ينصب حق مباشر على هذه الحصة ال
على العقار كله  ،ومن ثم يكون المحل هو هذه الحصة الشائعة فحق الملكية على المال
الشائع هو الذي يقسم حصصا  ،علما أن الملكية الشائعة ليست تلك الصورة المثلى للملكية
العقارية لما لها من انعكاسات سلبية على الشركاء و العقار الشائع بحد ذاته سواء من
الناحية االجتماعية أو القانونية أو االقتصادية .
فمن الناحية االجتماعية أن الشيوع الناتج عن اإلرث كثيرا ما يتسبب في تفكيك الروابط
األسرية لما قد ينتج عنه من منازعات عائلية ال حد لها ،المتعلقة على الخصوص بعقارات
التركة و هو ما يؤذي في غالب األحيان إلى اللجوء إلى القضاء و تراكم الملفات الرائجة
أمامه في دعوى القسمة العينة.
أما من الناحية القانونية فنظام الملكية الشائعة يطرح صعوبات جمة في تدبير العقار
ألنه يتطلب من المالك في المال المشائع الراغب في انجاز مشاريع استثمارية حصول على
موافقة باقي الشركاء الشيء الذي ال يسمح في إدماج هذه العقارات في مسار التنمية و
بالتالي يصاب بالشلل التام لما ينتج عن تلك المنازعات من عدم االتفاق األطراف حول
إدارة المال الشائع.
أما من الناحية االقتصادية فإن المشرع خول للشريك التصرف بحصته الشائعة بأي
تصرف شاء ما لم يكن مخالف للقانون و اآلداب العامة و هو ما يساعد على تنمية العقار و
 )292وهو نفا ما اء به الفص  184من يانون ادلتزاماة والعنود.
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استثماره علما أنه يحق لباقي الشركاء ممارسة حقهم في الشفعة و حق األفضلية مما يهدد
الهدف المنشود و هو إدخال العقار المشاع إلى عجلة التنمية مما يسبب غياب المبادرة
الفردية أل ن المصلحة التي يحققها أحد الشركاء للمال المشاع ال بد و أن يستفيد منها باقي
الشركاء مما يجعله ال يرى حافز لخدمة العقار لوحده و هو ما ينتج عنه قلة المردودية و
سوء االستعمال و االستغالل مما يؤذي إلى االنعكاس السلبي على االقتصاد الوطني.
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جواد خربوش
طالب باحث يف سلك الدكتوراه
جبامعة عبد املالك السعدي بطنجة

حسن النيةيف  العالقات االقتصادية
مقدمة
إن التغيرات التي شاهدتها اقتصاديات الدول استجابة لواقع المعامالت االقتصادية داخل
السوق ،استلزم معه ضرورة تحديث الترسانة القانونية وفق مقاربة اقتصادية حمائية هادفة
لوضع التوازن في االرتباطات التعاقدية ،بما يحقق المساواة الموضوعية االقتصادية للعقد.
وعليه برزت ضوابط قانونية توجيهية للعقود على رأسها قانون حرية االسعار
والمنافسة

293

و قانون حماية المستهلك ،294وذلك تجسيدا لمبدأ حسن النية االقتصادي

التو جيهي ،جنبا لكل ما من شأنه التسبب في عدم التكافؤ التعاقدي وبالتالي عدم استقرار
العالقات التعاقدية خاصة على مستوى االرتباطات بين المهنين ،أو بين هذا المهني و
المستهلك  ،ألن هاجس الربح السريع الذي يهيمن على تفكير المهني قد يؤدي إلى القيام
بتالعبات و مناورات بطرق احتيالية منافية للمنافسة وكذا تضر بمصالح المستهلك ،
وبالتالي منافية لمبدأ حسن النية في التعاقدات  ،وان أقر بعض الباحثين

295

على قصوري

هذا المبدأ من حيث نطاق ممارسته في حدود مرحلة التنفيذ وهو ما يتماشى مع نص عليه
الفصل  231الذي جاء فيه "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية .وهو ال يلزم بما وقع
 )293ظخير ثري

ريم  1014126صادر في  2رمضان  30( 1435يونيو  )2014بتنفيذ النانون ريم  104.12المتعلك بحرية

انبعار والمنافسة.
 )294ظخير ثري

ريم  1.11.03صادر في  14من ربي انول  18( 1432فبراير  )2011بتنفيذ النانون ريم  31.08النامي بتحديد

تدابير لحماية المستخلا.
 )295المعزوز البكاي" ،بع

مظاهر امطراب النظرية العامة " ،منال منشور بمجلة النانون المدني  ،العدد الثالث  ،مطبعة ادمان

لطباعة والنشر ،بنة  ، 2016ص.15 :
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التصريح به فحسب ،بل أيضا بكل ملحقات االلتزام التي يقررها القانون أو العرف أو
اإلنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته " ،غير أن هذا التصور الكالسيكي لمبدأ حسن النية ال
يستقيم وإن كان الفصل ينص على ذلك ،الن وفي نطاق واقع تطور االقتصادي أصبح
يتجسد مبدأ حسن النية االقتصادي من خالل التوجيه االقتصادي بضوابط ذات طابع
أخالقي منبثقه من كنه هذا المبدأ هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى أن المشرع الفرنسي وسع
نطاق هذا المبدأ من الخالل الفصل 1104

296

من االمر الصادر في  10فبراير 2016

الذي الزم بمراعاة مبدأ حسن النية من مرحلة المفاوضات الى ابرام و تنفيذ العقد واعتبر
ذلك من النظام العام ،وهو ما ال يدع مجاال لشك في النطاق الواسع والمتطور لهذا المبدأ.
وعليه فإننا اليوم يمكن القول إنه أصبحنا أمام مفهوم جديد لمبدأ حسن النية من خالل
القواعد القانونية االقتصادية ،مما أصبح معه مشروعا طرح التساؤل التالي:
إلى أي حد يتجسد مبدأ حسن النية االقتصادي في كنه بعض القواعد القانونية ذات
الطابع اقتصادي على ضوء التشريع المغربي؟
ومن تم سوف نحاول اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل إبراز حسن النية في العالقات بين
المهنين (المطلب االول) على أساس أن نخصص (المطلب الثاني) لحسن النية في العالقات
بين المهني والمستهلك.
المطلب االول :حسن النية في العالقات بين المهنين
أمام هاجس الفاعلين االقتصادين في تحقيق أكبر قدر من الربح وتجنبا لكل التعسفات
االقتصادية المخلة بالمنافسة وبمبدأ حسن النية ،فإن المشرع عمل على سن قواعد قانونية
سعيا الى تحقيق السير الحسن للسوق وحماية الطرف الضعيف في العالقات التعاقدية
االقتصادي سواء من خالل حظر الممارسات المنافية للمنافسة (الفقرة األولى) او بالحرص
على شفافية الممارسات التجارية (الفقرة الثانية) تجسيدا لمبدأ حسن النية االقتصادي.

« contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . Art. 1104:(296
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الفقرة األولى :حظر ممارسات المنافية للمنافسة
إن حظر المنافسات المنافية للمنافسة ال يطال كل االتفاقات أو التحالفات ،وإنما فقط
التي تمس بالسير العادي للمنافسة داخل السوق االقتصادية سواء اتخذ شكل اتفاقات منافية
للمنافسة (أوال ً) أو شكل استغالل تعسفي لسوق االقتصادية (ثانياً) مما يـؤكد الدور التوجيهي
للعقد وفق مبدأ حسن النية االقتصادي.
أوالً :االتفاقات المنافية للمنافسة
يجد مبدأ منع االتفاقات المنافية للمنافسة أساسه في المادة  6من قانون حرية األسعار
والمنافسة ،غير أن المشرع لم يحدد مفهوم هذه االتفاقات كباقي التشريعات التي سلكت نفس
المنحى بحيث تعاملت مع هذه االتفاقات والمبادرة أو االتفاق باعتبارها تصرف قانوني
اقتصادي ينافي قواعد المنافسة بغض النظر عن االسم أو الشكل القانوني الذي يمكن أن
يتخذه التصرف.297
وقد حاول بعض الباحثين إعطاء تعريف لهذا النوع من االتفاقات باعتبارها " تواطؤ
بين اإلرادات قصد عرقلة السوق" ،298وذهب البعض اآلخر إلى تعريفه بتلك "النتيجة
المشتركة لعدة إرادات المستقلة

إلرساء سلوك اجتماعي للتصرف في السوق

االقتصادية".299
من خالل هذه التعاريف يفترض في هذا النوع من االتفاقات عدة شروط حيث يطالها
الحظر وبالتالي البطالن ألن المشرع ال يمنعها بحد ذاتها وإنما لتسببها في عرقلة السوق
االقتصادية والسير العادي للمنافسة بحيث تتجسد هذه الشروط في ما يلي:

 )297مفيد الفاربي" ،ترية انبعار والمنافسة في التشري المغربي" ،ربالة لني دبلوم الدراباة العليا المعمنة في النانون الخاص،
امعة محمد انول و د  ،كلية العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية و د  ،الموبم الجامعي  ، 2000-1999ص.32 :
 )298تنان أزناي" ،تيرير يانون ترية انبعار والمنافسة علل يانون العنود" ربالة لني دبلوم الدراباة العليا في النانون الخاص،
امعة محمد الخاما بالرباط ،كلية العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية اكدال ،الموبم الجامعي  ،2006 – 2003ص.64 :
168.:, el Maarif al Jadida, Rabat, 2001 p"droit commercial marocain imprimerie " M'hamed motik:(299
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أ :وجوب تواطؤ بين اإلرادات
يقصد بالتواطؤ" كل االستعمال التعاقدية واالتفاقات التي تهدف أو ينتج عنها إفساد
لعبة المنافسة إما عبر التوافق حول األثمان أو حول األسواق أو الزبناء أو هو تآزر
وتعاون اإلرادات لعرقلة المنافسة".300
وقد يتم هذا التواطؤ بين المقاوالت سواء كانت فردية أو جماعية

301

إال أنه في

اعتقادنا قد ينشأ هذا التواطؤ بين األشخاص االعتبارية من جهة واألشخاص الطبيعيين من
جهة أخرى مادامت هذه األخيرة تمارس نشاطا اقتصاديا من شأن هذا االتفاق أن يغير
الشروط العادية للسوق.302
ب :عرقلة المنافسة واالعتداء على السوق
يجب التأكيد أنه ال يمكن وضع اتفاقات األطراف في خانة الحظر وبالتالي البطالن
استنادا على التواطؤ فقط البد من أن يؤدي هذا االتفاق إلى عرقلة قواعد المنافسة من خالل
توفر عنصر العالقة السببية بين االتفاق المبرم وعرقلة سير المنافسة ،303وهو ما أكده
المشرع من خالل المادة  6من قانون  104.12التي يستفاد منها أن االتفاقات تحظر عندما
يكون الغرض منها أو يمكن أن يترتب عليه عرقلة السوق أو الحد منها أو تحريف سيرها.
مما يدل على خطورة هذه االتفاقات نجد أن المشرع تدخل لمنعها بمجرد اقترافها أو
المبادرة للقيام بها دون انتظار نتائجها ألن النص ال يربط المنع يشترط تحقق المساس
الفعلي بالمنافسة وبالتالي فإن تحقيق النتيجة ليس ضروريا لتطبيق مقتضيات القانونية لحظر

 )300تنان أزناي " ،تيرير يانون ترية انبعار والمنافسة علل يانون العنود" ،المر

السابك ،ص.64 :

168.: op.cit- p"droit commercial marocaine"Mhamed Motik: ( 301
 )302رب ثركي" ،الممارباة المنافسة لنواعد المنافسة" ،ربالة لني دبلوم المابتر في النانون الخاص ،امعة الحسن الثاني بالدار
البيضاء ،كلية العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية عين الشك ،الموبم الجامعي  ،2008-2007ص 32 :وما يليخا.
 )303ربي ثركي" ،الممارباة المنافية لنواعد المنافسة" ،المر

السابك ،ص.34 :

 -تنان أزناي" ،تيرير يانون ترية انبعار والمنافسة علل يانون العنود" ،المر

141

السابك ،ص.65 :

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

االتفاق وهو ما يعني أن الضرر أي المساس بالمنافسة المقصود هنا يمكن أن يكون
احتماليا.304
علما أن هذا الحظر ال يمس االتفاقات فقط بل إنه يشمل حتى االستغالل التعسفي
لسوق.
ثانياً :االستغالل التعسفي للسوق
يشكل االستغالل التعسفي لسوق الوجه الثاني للممارسات المنافية للمنافسة المحظورة
والمترتب على ثبوت محظورية البطالن بقوة القانون وهو ما أكدته المادة السابعة من قانون
 104.12المتعلق بحرية األسعار والمنافسة بحيث يستنتج منها أن كل منشأة أو مجموعة
منشآت يحظر عليها استغالل التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء منه وكذا
الحالة التبعية االقتصادية التي يوجد فيها الزبون أو الممون وليس له حل موازي عندما
يكون الغرض منها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.
أ-الوضع المهيمن داخل السوق
لم يسلك المشرع المغربي منحى جل التشريعات التي لم تعرف مسألة الوضع المهيمن
إنما اكتفى بتعداده كأحد الممارسات المنافية للمنافسة المحظورة لذلك فقد كان لمحكمة العدل
الدولية دورا فعاال في بلورة تعريف الذي جاء فيه " هو ذلك المركز المؤهل للملتزم او
الملتزمين لقدرة اقتصادية يتمكن بواسطتها تفادي المنافسة الفعال في السوق من خالل
إعطاء هذا التاجر المقدرة على التصرف إلى حد معقول باالستقالل عن منافسيه وعمالئه،
ويظهر هذا المركز بسبب كبر حجم الحصة في السوق أو تحقيق هذه الحصة مع المهارة
الفنية والمواد األولية أو رأسمال مما يمكنه من تحديد أسعار أو السيطرة على اإلنتاج أو
التوزيع في جزء كبير من السلعة محل االتفاق المحظور" . 305
 )304أبو بكر مخم" ،المساس بالمنافسة داخ السوق ،درابة علل موء الماد  6من يانون  12 .104المتعلك بحرية انبعار
والمنافسة" ،منال منشور بمجلة النضاء التجاري  ،عدد مزدول  11و  ،12سنة  2018ص 35
 )305عبد اإلله العبابي" ،تدود ترية انبعار والمنافسة في النانون المغربي" ،ربالة لني دبلوم المابتر في النانون الخاص ،امعة
محمد الخاما بالرباط ،كلية العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية السويسي ،الموبم الجامعي  ،2012-2011ص.69:
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وبعبارة أخرى فإن الوضع المهمين هي الصفة التي تمكن منشأة ما من الحصول على
مركز قوة اقتصادية في السوق من شأنها أن تعرقل قيام المنافسة الفعلية وتعطيها إمكانية
القيام بالتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء المنافسين أو زبائنها أو ممونيها.306
وبناء على ما سبق فإن االستغالل التعسفي للوضع المهيمن يتكون من عنصرين
أولهما توفر المقاولة على سلطة مطلقة تمكنها من فرض شروط سير السوق وثانيهما
إخضاع المنافسين إلى سلوكها المنفرد .307
ويجب التأكيد على أن الوجود في حالة الوضع المهمة لسوق ال يتطلب الحظر
والبطالن إال إذا اقترن باالستغالل التعسفي لهذه الوضعية وهو الذي يشكل إخالال بقواعد
المنافسة ويُعيق حرية المنافسة واقتصاد السوق.308
ب:االستغالل التعسفي لحالة التبعية االقتصادية
يحظر االستغالل التعسفي لحالة التبعية االقتصادية داخل سوق طبقا للمادة  7من
قانون  104.12من قانون حرية األسعار والمنافسة بحيث يوجد الزبون في هذه الوضعية
أو الممون دون أن يكون له أدنى حل موازي لتخلص هذه التبعية من تم فالهيمنة االقتصادية
إما أن تكون مطلقة فتعلق بالوضع المهيمن أو تكون نسببية فترتبط بحالة التبعية االقتصادية
داخل السوق ،309وحتى يطال الحظر والبطالن لهذه الحالة األخيرة البد من تحقق ثالثة
شروط وطبقا للمادة  7وهي:
 وجوب حالة تبعية اقتصادية.
 غياب حل موازي للشركات الموجودة في حالة تبعية اقتصادية.
 القيام بممارسات تعسفية استغاللية سوق االقتصادية منافية للمنافسة.
 )306أبو بكر مخم" ،التعس

في ابتغلل الوم المخيمن علل موء يانون المنافسة" ،منال منشور بمجلة يانون انعمال والمناودة،

عدد  16ماي  ،2009ص.56 :
 )307ربي ثركي" ،الممارباة المنافية لنواعد المنافسة" ،المر

السابك ،ص.44 :

 )308فااد معلل" ،مواب المنافسة وفك أتكام النانون التجاري المغربي الجديد" ،منال منشور بمجلة النانون واديتصاد ،العدد ،19
بنة  ،2002ص.112:
 )309عبد اإلله العبابي" ،تدود ترية انبعار والمنافسة في النانون المغربي" ،المر
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وبالتالي فالوجود في حالة تبعية اقتصادية ال يحظر ويرتب عليه البطالن بقوة القانون
إال إذا كان استغالل بشكل تعسفي ألن التعسف هو الذي يضفي عليه الطابع المخل بالمنافسة
مما يستوجب معه حظر هذا الصنف من الوضعيات االقتصادية تحقيقا لعدالة التعاقدية فعالة
للعالقات التعاقدية بين الفاعلين االقتصاديين خارج مسار النظرية العامة للتعاقد.310
وفي ختام هاته الفقرة يجب لفت االنتباه إلى أن الممارسات المنافية للمنافسة يمكن أن
تكون محال لالستثناء بحيث يكتب لها مجاال للعيش في اقتصاديات الدول مواكبة لتقدم
الخارجي واحتواء إكراهاته ،وهو ما تبنه له المشرع المغربي من خالل المادة  9من قانون
حرية األسعار والمنافسة ملطفا بذلك قاعدة الحظر تساهم في تطوير المقاوالت الوطنية
التي جلها عبارة عن مقاوالت صغرى ومتوسطة ويتعلق األمر بحالتين أولهما ،الممارسات
الناتجة عن النصر القانوني أو التنظيمي ،كما هو الشأن لبيع المواد الصيدلية والنفطية التي
يحدد فيها هامش الربح بمقتضى نصوص تنظيمية

311

وثانيهما الممارسات التي من شأنها

المساهمة في التقدم االقتصادي واالجتماعي.
بحيث أن المعيار المعتمد في هذه االستثناء لتحديد مشروعية الممارسات المنافية
للمنافسة هو أن الغرض منها أو النتائج المتوخاة منها يجب أن تتفق في تحديد مصلحة
العامة كأن تهدف إلى تطوير االستثمار أو تشجيع التصدير أو تحسين الجودة أو تخفيض
التكلفة أو التشجيع على استعمال تقنيات جديدة أو تطوير طرق التدبير والتسيير.312
ويجب التأكيد على انه البد من تحقق مجموعة من الشروط حتى يأخذ بهذه
االستثناءات وهي:
 إثبات أن هذه الممارسات تساهم في التقدم االقتصادية.
 مساهمة هذه الممارسات كافية لتعويض قيود المنافسة.
 )310تنان أزناي" ،تيرير يانون ترية انبعار والمنافسة علل يانون العنود" ،المر
 )311مفيد الفاربي" ،ترية انبعار والمنافسة في التشري المغربي" ،المر

السابك ،ص 72 :وما يليخا.

السابك ،ص.68 :

 )312فااد معلل" ،ثرح النانون التجاري المغربي ديد ،الجزء انول ،نظرية التا ر والنشاط التجاري" ،مطبعة النجاح الجديد ،
الطبعة الخامسة ،بنة  ،2016ص.275 :
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الفقرة الثانية :النزاهة في الممارسات داخل السوق
لتأخذ الحرية التجارية مجراها الطبيعي فإنه يلزم أن تحترم وأال تتعارض مع ما
تقتضيه الحرية التعاقدية والتنافسية من قواعد ،وعليه يمنع إقامة تفرقة بين الفاعلين
االقتصاديين ومنح شروط تفضيلية للبعض مما يؤدي إلى اإلضرار بمصالح بقية األطراف
الفاعلة داخل السوق .313وهو ما جعل المشرع يتدخل ليمنع كل منتج أو مستورد أو بائع
بالجملة أو مقدم خدمات من أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو
آجال دفع أو شروط بيع أي إجراء أو شراء تميزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا
الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريط المذكور ،314ومن ثم فإن المشرع
يحرص على ضبط التمييزات الخاطئة ألنها تؤثر على القدرة التنافسية داخل السوق مما
يسبب اإلضرار بالمصالح االقتصادية للفاعل االقتصادي.
وهو ما يفسر وعي المشرع بأنه ال يمكن ضمان منافسة حقيقية بين الفاعلين
االقتصاديين إال إذا كان بإمكان هؤالء أن يتعرفوا على شروط وأساليب المتبعة من قبل
منافسهم أو المتعاملين معهم في عرض منتوجاتهم أو خدماتهم وتجنب كل ممارسات
التميزية ضمانا للعالقات النزيهة بين المهنيين لتحافظ على حرية المنافسة التجارية،315
لذلك منع المشرع مثل هذه الممارسات التي تحد من المنافسة تحت طائلة الغرامة ما بين
 5000درهم إلى  300000درهم مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حالة العود داخل أجل
خما سنوات.316
ويجب االعتراف على أن التعداد التشريعي للممارسات التمييزية الواردة في المادة
 61من قانون  104.12المتعلق بحرية األسعار والمنافسة ،يظل على سبيل المثال ال
الحصر ،مما يسمح للقضاء بسلطة تقديرية واسعة لتطبيق جزاء المنع كلما وجد أمامه عمل
 )313تنان أزناي" ،تيرير يانون ترية انبعار والمنافسة علل يانون العنود" ،المر

السابك ،ص.35 :

 )314الفص  61من يانون  104.12المتعلك بحرية انبعار والمنافسة.
 )315فااد معلل" ،ثرح النانون التجاري ،الجزء انول ،نظرية التا ر والنشاط التجاري" ،المر
 )316الماد  78من يانون  104.12المتعلك بحرية انبعار والمنافسة.
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من شأنه أن يفضل شريكا دون آخر ولو لم يرد ضمن النصوص القانونية  ،317وذلك وفق
أساسين يمكن من خاللها الحكم ببطالن الممارسات التمييزية ويتعلق األمر بعدم تبرير
الممارسة بمقابل حقيقي أما ثانيهما أحدثها إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة للشريك .318
وهكذا ي كون منع الممارسات التمييزية من الصور التي سعى المشرع من ورائها إلى
ضبط العالقات التعاقدية ،حفاظا على شفافية العالقات بين المهنيين ،بحيث أن هذه الحماية
تقتضي زرع الثقة واألمانة وشرف التعامل بين الفاعلين االقتصاديين وحث المتعاملين في
اقتصاد السوق على احترام حقوق ومصالح الغير لهذا فإن المقاربة االقتصادية تعد بمثابة
إشعاع جديد لالتفاقات ،فضال عن كونها امتدادا للنظرية العامة لتعاقد بنظرية اقتصادية
حيث يتسنى توسيع دائرة العدالة التعاقدية لتشمل العدالة التنافسية.319

المطلب الثاني :حسن النية في العالقات بين المهني والمستهلك
لقد رتب االستغالل التعسفي لمبدأ سلطان االرادة مجموعة من السلبيات الناتجة عن اختالل
المراكز االقتصادية وهو ما جعل أحدهم طرفا ضعيفا في العملية التعاقدي ،ولهذا اتجهت
كل التشريعات الى محاولة معالجة هذا االختالل بتحقيق نوع من العدالة والتوازن العقدي
وذلك بسن التزامات من المرحلة السابقة لتعاقد (الفقرة األولى) وكذا في مرحلة التنفيذ
(الفقرة الثانية) ترسيخا لمفهوم جديد لمبدأ حسن النية االقتصادي.
الفقرة األولى :التزامات فيما قبل التعاقد
نص المشرع المغربي على مجموعة من الضمانات على رأسها حق اإلعالم (أوالً)
وكذا تجريم اإلشهار والكاذب أو المضلل لما يتسبب في تأثير على رغبة المستهلك للحصول
على المنتجات أو الخدمات (ثانيا ً) حماية للمستهلك.
 )317مفيد فاربي" ،ترية انبعار والمنافسة في التشري " ،المر

السابك ،ص 65 :وما يليخا.

 )318عبد اإلله العبابي" ،تدود ترية انبعار والمنافسة في النانون المغربي" ،المر

السابك ،ص.95 :

 )319رثيد النا ي" ،تيرير يانون المنافسة علل النو الملزمة للعند ادتفاياة المنافية للمنافسة نموذ ا ً" ،ربالة لني دبلوم المابتر في
النانون الخاص ،امعة محمد الخاما بالرباط ،كلية العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية السويسي ،الموبم الجامعي -2013
 ،2014ص.50 :

146

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

أوالً :حق االعالم
إن مبدأ سالمة العقود ال يمكن أن يتحقق في الوقت الراهن من خالل فكرة حسن نية
فقط ،موازنة مع التطورات التي أصبحنا نشاهدها على مستوى الواقع االقتصادي
واالجتماعي وعلى مستوى ما صدر أخيرا ببالدنا من قوانين لها ارتباط وثيق بالعالقات
التعاقدية ،320بحيث لم تعد عملية إبرام العقود تتم بشكل تلقائي في أغلب األحيان فعادة ما
يسبق توافق اإلرادتين مرحلة ما قبل التعاقد يتم من خاللها تبادل المعلومات بين الطرفين
وفي ظلها ينشأ على عاتق المنتج أو مقدم الخدمة التزام بإعالم طرف اآلخر وتوضيح كل
المعطيات التي تهم محل العقد ،321وبعد التزام باإلعالم إحاطة المتعاقد اآلخر بالمعلومات
العامة المؤثرة في إقدامه إحجامه على التعاقد.322
بحيث أن تحقيق الحرية التعاقدية لدى الطرف األقل خبرة ودراية بمحل العقد يلزم أن
تتم بطرق أخرى أهمها توفير الظروف المالئمة ،حيث يكون على بينة بموضوع التعاقد
وشروطه ومخاطره وطبيعته وخصائصه وسعر السلع أو الخدمات المعروضة أو الوسيلة
المالئمة للوصول إلى إشباع االحتياجات للمستهلك هي فرض التزام باإلعالم على المتعاقد
الذي يتمتع بالقوة المعرفية والفنية وهو ما يعتبر بحق أداة فعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة في
العالقات التعاقدية

323

عموما ،والعالقات التي تربط بين أطراف داخل السوق خصوصا

 )320من بين هذع النوانين:
-

يانون ز ر الغش في البضائ ،

-

يانون ترية انبعار والمنافسة،

-

يانون تماية المستخلا،

-

مدونة تجار ،

-

يانون الشركاة يانون المنظم للوكادة وانبفار.

 )321مفيد الفاربي" ،تيرير يانون المنافسة علل يانون ادلتزاماة والعنود" ،المر

السابك ،ص.76 :

 )322فاطمة الزهراء النرتوني " ،آرار يانون  31:08عدد لتدابير تماية المستخلا علل يانون العنود وادلتزاماة" ،ربالة لني دبلوم
المابتر في النانون الخاص ،امعة محمد الخاما بالرباط ،كلية العلوم النانون واديتصادية واد تماعية أ كدال  ،الموبم الجامعي
.2015-2016
 )323بوعبيد عباس" ،ادلتزام باإلعلم في العنود" ،أطروتة لني الدكتوراع في النانون الخاص ،امعة النامي عياض مراكش ،كلية
العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية مراكش ،الموبم الجامعي  ،2003-2002ص.6:
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وهو ما يشكل انعكاسا إيجابيا على تطور قواعد المنافسة وضمان إن صح القول النقاء
التجاري حرصا على تحقيق توازن المصالح االقتصادية داخل السوق ،مما يعني معه أن
إعالم المستهلك يساهم في تشجيع المنافسة بين المهنيين لتحسين اإلنتاج الذي يستجيب
لرغبات المستهلك وكل ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على التنمية االقتصادية.324
ويمكن حصر االلتزامات التي تقع على عاتق الفاعل االقتصادي في ارتباطه المستهلك في
مجال اإلعالم إلى التزامين أولهما الحرص على إعالم المستهلك باألسعار ألنه شرطا
ضروريا لتحقيق الشفافية في السوق وتطوير المنافسة ،ويحمي منشورا  ،325وثانيها االلتزام
بإعالم الشروط الخاصة للبيع وإنجاز الخدمات حرصا على تنوير المستهلك وذلك طبقا
للمادة الثانية من قانون  31.08المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المغربي لم يقف عند هذا الحد بل نص على عقوبة
تتراوح بين  2000إلى  50000درهم لكل استنادا إلى المادة  173من قانون حماية
المستهلك.
وعليه يجب على الموردين بأي وسيلة مناسبة وضع المستهلك في مكانة تتيح معرفة
خصائص األساسية للمنتج أو السلعة أو الخدمة ،وإذا لزم األمر تزويده بالمعلومات التي من
المحتمل أن تمكنه من اتخاذ خيار عقالني حسب احتياجاته وتحقيقا لرغباته

.

وبناء على ما تقدم نالحظ ما يلي:
 على أن ضرورة الحرص الدائم على أن يكون مبدأ المنافسة التجارية مشروعا
وحرا ،يلزم أن يخدم مصلحة المستهلك تحقيقا إلشباع حاجياته ورغباته
باالئتمان المنافسة لقدرته التراتبية ووضعيته المالية مع الجودة العالية.

 )324مخدي منير" ،المظاهر النانونية لحماية المستخلا" ،أطروتة لني الدكتوراع في النانون الخاص ،امعة محمد انول و د  ،كلية
العلوم النانون واديتصادية واد تماعية و د  ،الموبم الجامعي  ،2005- 2004ص.182 :
 )325بوعبيد عبابي" ،ادلتزام باإلعلم في العنود" ،المر

السابك ،ص.379 :
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 أن أهمية االلتزام باإلعالم في تنوير المستهلك ،ساهمت في تطوير هذا االلتزام
لدرجة أن البعض أصبح يقتضي عنه بمفاهيم أكثر إلزامية كااللتزام
بالتبصير.326
ويجب االعتراف على أن المشرع المغربي وسع من الضمانات بمقتضى قانون حماية
المستهلك لهذا األخير ،حرصا على حسن عملية التعاقد داخل السوق االقتصادية مما ساهم
في منع كل ما من شأنه أن يؤثر على رغبة المستهلك تحقيقا لرغباته وإشباعها وما منع
اإلشهار الكاذب والمضلل.
ثانياً :منع اإلشهار الكذب او المضلل
إن تطور االقتصاد الحديث يعتمد على مجموعة من التقنيات التي توظف لتأثير على
رغبات المستهلكين الذين يتم التركيز عليهم ألنهم يمثلون الغاية النهائية لإلنتاج.
وعلى رأس هذه التقنيات وسائل االتصال التي تلعب عبر التاريخ دورا أساسيا في
الرفع من قيمة السلع والخدمات من خالل التعريف بالمؤسسة اإلنتاجية والدعاية لتصريف
منتجاتها في األسواق.
وأمام تطور آليات السوق تغير مفهوم االتصال ليصبح خطة اقتصادية يجب أن يعدلها
العدة بشكل محكم حتى تحقق التفوق بين المنافسين ،وذلك بالتأثير على المستهلك إلجبارهم
على تغير سلوكهم االستهالكي االقتصادي أو إعادة النظر في مواقفهم ،اتجاه منتوج أو
خدمة معينة ،على اعتبار أن هذه المواقف هي ظاهرة نفسية يكون الغرض منها التعريف
بشيء مجهول لبعض األفراد ،أو التأثير على البعض اآلخر الذي ال يكترث لوجود منع في
السلع أو في الضمان التي تعرض فيها األسواق ،وهو التأثير الذي ال يتم إال بواسطة
 )326انظر للتعمك أكثر بخصوص ادلتزام باإلعلم ،وبالتبصير ما يلي:
 عبد الرتمان الشرياوي" :دور النضاء في تحنيك التوازن العندي" ،دار النلم للطباعة والنشر والتوزي  ،الطبعة انولل ،بنة2008 : ،س.54 :
 الحسين بلحساين" ،أباس ادلتزام بتبصير المستخلا ومظاهرع" ،منال منشور بالمجلة المغربية لليتصاد والنانون ،و د  ،عدد ،4د نبر  ،2001ص 10 :وما يليخا.
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االتصال الذي أصبح يعد بمثابة الدعامة األساسية لتحقيق الشهرة للمنتوج وهو ما يساهم في
إعداد المستهلك التخاذ قرار بضرورة الشراء بدفعه ثم يدققه بعد ذلك إلى تحقيق هذه النتيجة
بواسطة االقتناع.327
واإلشهار يعد من أهم الوسائل التي أصبحت تستخدم في تطوير األنشطة االقتصادية
للشركات لزيادة الهائلة في اإلنتاج والمنافسة الشديدة على التسويق ترغيبا في اقتناء
المنتجات والحصول على أكبر قدر من الزبناء داخل السوق االقتصادية من خالل بنيان
مزاياها وإمكانياتها في إشباع رغبات مجموع المستهلكين.328
وعليه نظم المشرع المغربي اإلشهار كأحد الممارسات التجارية المتعلقة بقانون حماية
المستهلك وقد أفرد له أربع مواد من  21إلى  24من قانون  31.08المتعلق بتحديد
تدابير لحماية المستهلك.
ويعرف اإلشهار بأنه "فن الذي يستخدم لممارسة التأثير النفسي على العموم لتحقيق
أهداف تجارية أو هو توظيف مجموعة من الوسائل كيف ما كان نوعها للتعريف بالمقاولة
الصناعية التجارية أو الحرفية من أجل التباهي بالمنتوج أو خدمة معينة".329
وقد عرف المشرع اإلشعار في المادة  2من قانون 330 37.03المتعلق باالتصال
السمعي البصري المحال عليه بمقتضى المادة  21من قانون حماية المستهلك التي يستنتج
منها أنه دون المساس بمقتضى المادة  2و  67من قانون رقم  77.03المتعلق باالتصال
السمعي البصري ،يمنع كل إشهار يتضمن بأي شكل من األشكال ادعاء أو بيانا أو عرضا
كاذبا كما يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجود إذا ارتبط بحقيقة

 )327مخدي منير" ،المظاهر النانونية لحماية المستخلا" ،المر

السابك ،ص 229 :وما يليخا.

 )328نوال ثبير " ،تماية المصالح اديتصادية للمستخلا في مجال البيو " ،مذكر من أ

الحصول علل ثخاد الما ستير في

الحنوق ،امعة الجزائر  -1كلية الحنوق ،الموبم الجامعي  2014 -2013ص.23 :
 )329بشرى الساروة" ،ابتغلل الضع

والجخ لدى المستخلا المنترض" ،ربالة لني دبلوم المابتر في النانون الخاص ،امعة

محمد الخاما بالرباط ،كلية العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية اكدال ،الموبم الجامعي  2017-2016ص.33 :
 )330ظخير ثري

ريم  1-04-257المتعلك بادتصال السمعي البصري ريد الربمية بتاريإ  23ذو الحجة  3-1425فبراير .2005
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وجود السلع أو المنتجات أو الخدمات محل اإلشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها األساسية
ومحتواها من العناصر المفيدة...
وحيث جاء في المادة  2من قانون  77.03أن اإلشهار هو شكل من أشكال الخطايا
المذاعة أو المتلفزة والسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو
الصوتية التي سيتم بحثها بمقابل مالي أو بغيره ،الموجه إلخبار الجمهور أو الجتذاب
اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها
في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي ،أو فالحي أو مهنة حرة ،وإما للقيام
بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة.331
والمالحظ في هذا التوجه أن اإلشهار يجب أن يكون صحيحا أي ال يتضمن معلومات
وبيانات مخالفة للحقيقة أو ما يسمى باإلشهار الكاذب بالشكل الذي يمكن المستهلك من
تكوين فكرة وقناعة وصورة واضحة عن المنتوج أو الخدمة المعلن عنها وعن خصائصها
ومميزاتها بحيث يقدم على اقتنائها بإرادة حرة متنورة.332
ونظرا لخطورة اإلشهار الكاذب وتأثيره على السير العادي داخل السوق االقتصادية
مما ينعكس سلبا على االقتصاد الوطني ،فإنه ال يجب التساهل مع من تم هذا اإلشهار
لصالحه ويعد مسؤوال من هذه االدعاءات الكاذبة ،333وهو ما تجسد فعال عندما تشدد
المشرع بمقتضى بعض القوانين الخاصة في العقوبة بحيث جاء في المادة  182من قانون
103.12

334

المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أنه " يعاقب

بالحبا من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من  200000درهم إلى  200000درهم أو
 )331للمزيد من التوميح انظر:
براهيم عيدان" ،تماية المستخلا في النروض العنارية" ،ربالة لني دبلوم المابتر في النانون الخاص ،امعة محمد الخاما
بالرباط ،كلية العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية السويسي ،الموبم الجامعي ،2022- 2020 :ص.77:
 )332عبد اإلله العبابي" ،تدود ترية انبعار والمنافسة في النانون المغربي" ،المر
 )333مخدي منير" ،المظاهر النانونية لحماية المستخلا" ،المر
 )334ظخير ثري

السابك ،ص.73 :

السابك ،ص.262 :

ريم  1.14.193صادر في فاتح ربي انول  24 1436ديسمبر  2014بتنفيذ النانون ريم  103.12المتعلك

بمابساة ادئتمان والخيااة المعتبر في تكمخا الجريد الربمية عدد  6328الصادر بتاريإ فاتح ربي اتخر  22( 1436يناير
.)2015
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بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص
اعتباري:
يستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا أو إعالنا وبصورة عامة كل
عبارة تحتمل على الظن أنه معتمد كمؤسسة ائتمان أو تحدث عمدا في أذهان الجمهور
التباسا حول مزاولة نشاط بصفة قانونية.
يستعمل جميع أساليب التي يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة االئتمان
الممنوحة من أجلها رخصة االعتماد "
أما من حيث قانون حماية المستهلك فإنه يعاقب بغرامة من  50000إلى 250000
درهم كل من خالف مقتضيات المادتين  21و 22المتضمنتان الضوابط القانونية لإلشهار.
كما يمكن رفع المبلغ األقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة نصف نفقات
اإلشهار المكون للجنحة.
أما إذا كان المخالف شخصا اعتباريا يعاقب بغرامة تتراوح من  50000درهم إلى
 100000درهم .335
الفقرة الثانية :التزامات اثناء التنفيذ
من خالل حماية من الشروط التعسفية (أوال ً) أو من خالل منحه أجال أو ما يسمى باإلمهال
القضائي للوفاء بديونه في حالة إعساره تحقيقه لروح العدالة التعاقدية الواقعية (ثانياً).
أوالً :الحماية من الشروط التعسفية
عندما يدخل المستهلك في عالقة تبادلية مع المهنة ،فإنه يهدف إلى إشباع حاجياته
ورغباته من خالل الحصول على السلعة أو الخدمة تساوي القيمة النقدية التي يدفع ثمنها
لكن وبحكم التفاوت في الخبرة والقوة االقتصادية بين طرفين يمكن أن يقع المستهلك ضحية
أما قيام المهني بإجراء شروط تعسفية تحقق له مصالحه على حساب المستهلك ،وهو ما فتح
 )335الماد  174من يانون تماية المستخلا.
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المجال أمام القضاء من أجل التدخل إللغاء أو تعديل مثل هذه الشروط التعسفية التي من
شأنها أن تثقل كاهل المستهلك ومنح تعويض عن الضعف الذي مارسه المهني بفعل قوته
االقتصادية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.336
وهو ما يدل على الوعي التشريعي يمنح صالحيات لتدخله للقضاء لمعالجة اختالل
توازن بين المتعاقدين في ظل الظروف االقتصادية التي أفرزت ظرفا قويا وآخر
ضعيفا.337
وقد عرف المشرع المغربي الشرط التعسفي بمقتضى المادة  15من قانون حماية
المستهلك والتي جاء فيها " :يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد
والمستهلك ،كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختالال كبيرا بين الحقوق
وواجبات طرفي العقد على حسب المستهلك".
وبناء عليه يتبين أن المشرع اعتمد معيار اختالل كبر بين التزامات وحقوق وأطراف
العقد على حساب المستهلك ،بحيث أن الهدف من التدخل هو تحقيق عدالة تعاقدية تراعي
مصالح المتعاقدين بنوع من المرونة ،338مما يتسنى معه تجاوز هذا اإلخالل الكبير.
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة  19من قانون حماية المستهلك نجد أن للجهاز
الق ضائي دورا مهما من خالل سلطته التقديرية في تقرير بطالن الشروط التعسفية وبالتالي
اعتبارها كأن لم تكن علما أن هناك بعض من هذه الشروط ال يمكن إلغائها إنما االكتفاء
بتعديلها فقط وهو ما أكد عليه المشرع المغربي بمقتضى الفصل  264مع

336

339

من ق ل ع

( , université "le protection du consommateur contre les clauses abusibles"Yousra Eloufir,

Mohammed V Faculté des sciences juridiques Economiques et sociales Agdal, septembre 2014 p 19.
 )337عبد الرتمان الشرياوي" ،دور النضاء في تحنيك التوازن العندي" ،المر

السابك ،ص.87 :

 )338فاطمة الزهراء النرتوني" ،آرار يانون  31.08المحدد لتدابير تماية المستخلا علل يانون العنود وادلتزاماة" ،المر

السابك،

ص.38 :
 )339الفنر الثالثة من الفص  264التي اء فيخا " :يمكن للمحكمة تخفي
ذا كان زهيد ،ولخا أيضا أن تخف
"وين باطل ك ثرط يخال

من التعوي

التعوي

المتفك عليه ذا كان مبالا فيه أو الرف من ييمته

المتفك عليه بنسبة النف الذي عاد علل الدائن من راء التنفيذ الجزائي

ذلا".
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الذي يمنح للقاضي صالحية التدخل لمراجعة الشرط الجزائي دون إبطاله

340

بحيث يكون

تعسفيا كلما استغل المتعاقدين قدرته االقتصادية لفرض تعويض اتفاقي مبالغ فيه.341
وبالرجوع إلى المادة  16من قانون حماية المستهلك نجد أن المشرع قد عدد
مجموعة من الضوابط القانونية تساعد القاضي على تكيف أن هذا الشرط هو شرط تعسفي
وهي كالتالي:
 ضرورة احترام قواعد التأويل المنصوص عليها من الفصل  461إلى 473
من قانون االلتزامات والعقود.
 الرجوع إلى جميع الظروف المحيطة بالعقد وقت إبرامه.
 الرجوع إلى جميع بنود الواردة في العقد وقت إبرامه.
 الرجوع إلى جميع بنود الواردة في العقد.
أما بخصوص المادة  18من نفس القانون فقد عددت بعض الشروط التعسفية التي
تبقى واردة على سبيل المثال ال الحصر .342
وفي هذا السياق يجب االعتراف أن أحسن المشرع صنعا عندما جعل جراء بطالن
الشروط التعسفية الغامض يقتصر عليها دون العقد إذا أمكن استمراره من دونها ،على
اعتبار أن هدف المستهلك من التعاقد هو المنفعة بالمنتوج أو الخدمة وهو ما يحقق له
المصلحة في تمكينه من الوصول إلى الغاية التي يتوخاها من التعاقد ،343علما أن هاجس
القضاء هو حماية المستهلك من مثل هذه الشروط وفق الضمانات التشريعية بحيث إنه لم
 )340كورر بجة" ،المصلحة الفضلل للمستخلا" ،ربالة لني دبلوم المابتر في النانون الخاص ،امعة محمد الخاما بالرباط ،كلية
العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية اكدال ،الموبم الجامعي .2018-2017
 )341محمد لبغي " ،تماية المستخلا من الشروط التعسفية في التشري المغربي والمنارن" ،ربالة لني دبلوم المابتر في النانون
الخاص ،امعة محمد انول و د  ،كلية العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية و د  ،الموبم الجامعي  ،2010-2009ص.29 :
 )342لبنل الزيدي" ،تكيي

العند ادبتخلكي" ،ربالة لني دبلوم المابتر في النانون الخاص ،امعة محمد الخاما بالرباط ،كلية

العلوم النانونية واديتصادية واد تماعية اكدال ،الموبم الجامعي  2018-2018ص 35 :وما يليخا.
 )343عبد المخيمن تمز  " ،النظام النانوني للنروض البنكية العنارية المخصصة للسكن ،درابة علل انبا النظرية والجوان
العملية" ،أطروتة لني الدكتوراع في النانون الخاص ،امعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ،كلية العلوم النانونية واديتصادية
واد تماعية عين الشك ،الموبم الجامعي  ،2004-2003ص.405:
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يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى ما يمكن تسمية باإلمهال القضائي الذي يخدم مصلحة
المستهلك الذي أثرت عليه ظروف معينة سواء اقتصادية أو اجتماعية التي حتمت عليه عدم
سداد مديونيته في الوقت المحدد وهو ما سنعالجه في النقطة الموالية.
ثانياً :المهلة القضائية
ينتج عن مبدأ القوة الملزمة للعقود بصفة عامة وجوب تنفيذها في األجل المحدد المتفق
عليه بين األطراف ،إال انه أحيانا يمكن أن تعترض المدين صعوبات خارجة عن إرادته
ضمن ضائقة مالية أو وضعية اقتصادية أو حالة اجتماعية غير متوقعة تمنعه من األداء في
األجل المتفق عليه أو المحدد قانونا ،ولتفادي األضرار به منح المشرع للقضاء سلطة
تقديرية لتمكين المدين من فرصة إضافية تمكنه من الوفاء بديونه ضمن إطار المهلة
القضائية ،استنادا إلى الفقرة األخيرة من الفصل  243من ق ل ع والذي جاء فيه " :مع
ذلك يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمركز المدين ،ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق
أي يحتوى أجاال معتدلة للوفاء أو أن يوقفوا إجراءات المطالبة مع إبقاء األشياء على
حالها".
ما يعاب على هذا الفصل أن لم يحدد الجهة المختصة بمنح المهلة القضائية الن عبارة
للقضاة تشمل قضاة الموضوع وقضاء األمور االستعجالية إال أنه قد تدارك قانون 31.08
ذلك وأسند اختصاص منح اإلمهال القضائية في العقود االستهالكية إلى رئيس المحكمة
وليس لقاضي الموضوع استنادا إلى مقتضيات المادة  344 149من القانون السالف الذكر.
وهو ما أكده القضاء المغربي من خالل قرار محكمة النقض عدد  1/366المؤرخ
في  2014/06/19حيث جاء فيه " :لكن حيث أن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه كما
علل قرارها بأنه  " :حيث إن كان من حق المستأنف االستفادة من المهلة القضائية
المنصوص عليها في المادة  119من قانون  31.05المتعلق بحماية المستهلك الذي
أضفى المشرع على مقتضيات صبغة النظام العام التي تمنح للمقترض حق االستفادة من
المهلة القضائية وفق تنفيذ التزاماته الناجمة عن عقد القرض لمدة مناسبة مع عدم ترتيب
 )344الماد  149من يانون  31.05المتعلك بتدابير تماية المستخلا.
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أي فائدة أثناء ترتيب المهلة القضائية في حالة حرمانه من أجرة بسبب فصله عن العمل،
فإن إيقاف تنفيذ التزامات المدين يتم بناء على أمر يصدره رئيا المحكمة المختصة"
تكون قد طبقت مقتضيات المادة  149تطبيقا سليما ،وأن عبارة يجوز للقاضي الواردة في
الفقرة الثانية من المادة المذكورة تعود على رئيا المحكمة باعتباره هو من يصدر
األوامر وليا محكمة الموضوع."345
وبناء على ما تقدم يتضح أن المشرع منح للقاضي دورا جديدا وهو المتمثل في منح
سلطة تقديرية لمنح المستهلك مهلة قضائية للوفاء بالتزاماته وذلك وفقا للشروط اآلتية:
 أال يصيب الدائن بسبب المهلة المسيرة ضرر جسيم.
 أن يكون األجل معقوال.
 أن ال يكون هناك نص تشريعي يمنع القاضي من منح مهلة المسيرة كما هو
الشأن للمادة  304من مدونة التجارة المتعلقة بالشيك ،حيث تمنع أي إمهال
قضائي
 غير أن ما يالحظ على أن المشرع المغربي قرن قرر الحصول على المهلة
القضائية ضرورة تعلق المنازعة بالقروض العقارية أو االستهالكي ال غير
وهو مما من شانه المساس بالحماية المخولة للمستهلك على اعتبار أن
المنازعات االستهالكية غير محصورة على القروض فقط.
وهو ما يشكل قصورا في تحقيق التوازن بين المصالح االقتصادية خارج نطاق عقود
القرض من خالل مهلة القضائية.

 )345يرار محكمة لنن
ادبتخلكي المر

الغرفة التجارية (النسم انول) عدد  1/366مار في  2014/06/19مشار له عند لبنل الزيدي ،تكي

السابك ،ص.42 :
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إذ كان على المشرع أن يوسع من نطاق االستفادة من هذا االمتياز القضائي ليشمل كل
الفئات االستهالكية في مجال العقود االدعائية التي يتعذر فيها على هذه الفئة تنفيذ التزاماتها
ألسباب اقتصادية واجتماعية تتجاوز إمكانيتهم المحدودة.346
الخاتمة
إن واقع العالقات التعاقدية داخل السوق يصيبها نوع من عدم التكافؤ في المراكز
التعاقدية ،الناتج عن تفاوت القوة االقتصادية لطرفي العقد ،وهو ما دفع بالمشرع لمحاولة
سن قواعد من شأنها خلق ضوابط قانوني تساهم في تحقيق توافق بين الطرفين ،هذه
الضوابط التي تنبع من أسس اخالقية حمائية.
وهو ما يخول لنا االعتراف ان تطور القاعدة القانونية واكبه تطور مبادئ النظرية
العامة على رأسها مبدأ حسن النية الذي يمكن تسميته في ظل واقع بروز قواعد ذات طابع
اقتصادي وفق ما تم دراسته لمبدأ حسن نية االقتصادي على أساس ان جل القواعد الحمائية
منبثقة من كنه هذا المبدأ ذو الطابع االخالقي مما يجعلنا نؤكد على مرونة مبدأ حسن نية
الذي يطوع وفق اي تغيرات بآليات تشريعية وقضائية.

 )346عبد النادر العرعاري" ،مصادر ادلتزاماة الكتاب انول ،نظرية العند" ،دار انمان ،الرباط ،الطبعة الرابعة ،بنة ، 2014
ص.206:
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نهاد الغوتي
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
جامعة حممد اخلامس-الرباط-

الشرعة الدولية للجر يمة المعلوماتيةيف  مجال الملكية الفكر ية
يتسم الواي اديتصادي العالمي المعاصر -الذي تسيطر عليه أفكار العولمة  -بخيمنة
التكنولو يا الحديثة بشتل أثكالخا بابطة أ نحتخا علل مختل
في مي العلياة النانونية

347

المعاملة اديتصادية ومارر

بج مجادتخا بما في ذلا مجال الملكية الفكرية  ،والتي

عرفت بفع ابتخدام ملكة العن اللمتناهية تطورا مضطردا لل تد أصبحت تتمظخر فيه
بشك د محسوس ،وفي مناب ذلا فين ادبتخدام السلبي للعن دائما ما بعل لل تطوير
أبالي

الجريمة تتل امتدة بدورها لل العالم ادفترامي لتصبح تنوق الملكية الفكرية هي

الضحية انولل لخذ انبلوب الجرمي خصوصا م ارتفا ييمتخا اديتصادية.
وفي ظ هذا التراب المنطني بين صورتي ابتخدام العن في زمن المعلومياة بواء
اإليجابية المتمثلة في الملكية الفكرية أو السلبية المتمثلة في الجريمة المعلوماتية أفرز لنا ما
يسمل بالجريمة المعلوماتية 348في مجال الملكية الفكرية.
ود دال في أن الجرائم المعلوماتية أمحت من أخطر وأعند الجرائم باعتبارها عابر
للحدود ،تيث تستخدم فيخا أتد

التننياة وتتميز بانتشار مرتكبيخا في أول

دول مختلفة ،بحيث فندة الحدود الجغرافية ك أرر في الفضاء الشبكي المتشع

انتيان عبر
العلياة،

347

 عبد اللطيف هداية هللا ،تقديم مؤلف محمد محبوبي ،النظام القانوني للعالمات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعيةواالتفاقيات الدولية ،الطبعة الثانية ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،2011 ،الرباط ،ص.7

IKHAILOV -348تجدر اإلشارة إلى أن المعلوماتية مصطلح استعمله أول مرة البروفيسور ،مدير المعهد باالتحاد السوفياتي سابقا
وسما لعلم المعلومات العلمية ،ثم داع استعماله بعد ذلك على مستوى جغرافي واسع وبمفاهيم متباينة ،حتى أحصى له البعض أكثر
من ثالثين تعريفا مختلفا في الكتابات المتخصصة في علم المعلومات.
خالد الشرقاوي السموني ،مكافحة الجرائم االلكترونية على ضوء التشريعين الوطني والدولي ،المجلة المغربية لإلدارة المحليةوالتنمية ،عدد  ،102يناير-فبراير  ،2012ص 129االتحادي للمعلومات العلمية والتقنية
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وأصبحنا بالتالي أمام

رائم تتم في فضاء لكتروني معند عبار عن ثبكة اتصادة
تول العالم ووير تابعة ني بلطة

دمتناهية وير مجسد ووير مرئية متاتة ني ثخ

تكومية ،يتجا وز فيخا السلوك المرتك المكان بمعناع التنليدي ،له و ود تنيني ووايعي لكنه
وير محدد المكان.349
ن

ك هذا كان من الضروري يجاد طار يانوني دولي لمكافحة هذا النو من

الجرائم التي تتعدى الحدود الجغرافية لدولة معينة وتادي لل فلة العديد من المجرمين
المعلوماتيين من العناب تحت ذريعة مبدأ الشرعية الجنائية.
يعتبر مومو تماية الملكية الفكرية من أكثر الموامي صعوبة وتشابكا بواء فيما
يتعلك بالتفاوض تول التوص

لل اتفايية دولية بشينخا أو صياوة التشريعاة الوطنية

الخاصة بخا ،أو وم تلا التشريعاة الوطنية مومو التنفيذ ،وتعتبر ادتفايياة مصدرا
من المصادر الدولية للتشريعاة ،وينصد بالمصادر الدولية المعاهداة وادتفايياة الدولية
بواء تعلك انمر بادتفايياة الجماعية أو الثنائية ،350تيث تجدر اإلثار هنا أن تنوق
الملكية الفكرية لم تكن محمية دوليا د بعد بنة  ،1883تيث كان لك دولة مطلك الحرية في
بن تشريعاتخا كما تريد بدون ييد أو ثرط ،وم تطور التجار الدولية وانتنال السل
والبضائ خارل يليم الدولة دون أن تجد طارا يانونيا يحميخا ،بدأ التفكير في توتيد يوانين
الملكية الفكرية بيبرام اتفايياة دولية 351وأخرى يليمية.
وعليه تم صدار العديد من ادتفايياة التي تخد

لتصدي للجريمة المعلوماتية في مجال

الملكية الفكرية ،مما يجع من المشرو بين نجع اإلثكالية المحورية تتحدد في لل أي تد
ابتطاعت هذع ادتفايياة توفير منتضياة كفيلة بتيطير الجريمة المعلوماتية في ظ الصور
المتعدد لخذع انخير في مجال الملكية الفكرية؟
لمعالجة اإلثكالية السالفة الذكر بنعتمد خطة منخجية يائمة علل مناربة تعتمد مجال
التطبيك عبر رنائية المجال الدولي والمجال اإليليمي علل الشك التالي:
349

 سومية عكور ،اإلطار القانوني للجريمة المعلوماتية بالمغرب :قراءة في التشخيص والزجر ،المجلة العربية للدراسات القانونية واالقتصاديةواالجتماعية ،العدد األول ،2017 ،ص .117
350
 عبد اللطيف غفار ،المعلوماتية وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية ،مجلة المحامي ،العدد  ،2017 ،70ص.303351
 -محمد محبوبي ،تطور حقوق الملكية الفكرية ،المجلة المغربية لقانون األعمال والمقاوالت ،العدد  ،2004 ،6ص.53
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المطل انول :ادتفايياة الدولية الماطر للجريمة المعلوماتية في مجال الملكية الفكرية
المطل

الثاني :ادتفايياة اديليمية الماطر للجريمة المعلوماتية في مجال الملكية

الفكرية

المطلب األول :االتفاقيات الدولية المؤطرة للجريمة
المعلوماتية في مجال الملكية الفكرية
تعتبر الجريمة المعلوماتية ريمة عابر للحدود أي أنخا د تخم فن بلد معين ،ب تخم ك
دول العا لم ،لذلا كان لزاما علل هذع انخير التصدي لخذع الظاهر والعم
محاربتخا ،وتكثي

الجخود من أ

اهدا علل

مكافحة هذع اتفة الخطير التي تخدد الفرد والمجتم من

خلل اتفايياة دولية ،والتي باهمت بشك كبير في تنظيم الجريمة المعلوماتية في مجال
الملكية الفكرية خصوصا اتفايية بودابست االفنر انوللأ واتفايية لويبو االفنر الثانيةأ وهذا
ما بيتم معالجته تبعا.
الفقرة األولى :اتفاقية بودابست
تعتبر اتفاقية بودابست 352من أهم االتفاقيات التي ترمي إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية
عن طريق التعاون الدولي ،والتي تم إبرامها من طرف الدول األعضاء في مجلس أوروبا
وذلك بهدف وضع سياسة جنائية موحدة تمكن من مالحقة المخلين باألمن المعلوماتي
وتنسيق التعاون القضائي وخاصة على مستوى التحقيق في الجرائم التي ترتكب عن طريق
استخدام وسيلة الكترونية.353
وبالرجوع إلى أحكام هذه االتفاقية نجدها قد تضمنت  48مادة موزعة على أربعة
فصول حيث خصص الفصل األول لتحديد المصطلحات 354فيما تطرق الفصل الثاني والذي
 - 352حيث تم إبرامها في  22نونبر .2001
 - 353حليمة بن حفو ،محاربة الجرائم االلكترونية على الصعيد الدولي" الواقع واألفاق" مجلة العلوم الجنائية ،العدد األول،2014 ،
ص.202
 - 354والذي نجد مادته األولى قد عرفت نظام الحاسوب بأنه:
«Système informatique : est tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou
apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un
» programme un traitement automatise de données
160

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

يهمنا في هذا المقام إلى اإلجراءات الواجب اتخاذها على المستوى المحلي والذي نجد المادة
الثانية منه قد جرمت الدخول غير المشروع إلى الشبكات واألنظمة المعلوماتية وانتهاك
إجراءات الحماية بقصد الحصول على البيانات أو ألي غرض إجرامي آخر ،355أما المادة
السابعة والثامنة فقد جرمتا التزوير واالحتيال بواسطة الحاسوب عبر إتالف ومسح وتعديل
أو حذف البيانات المعلوماتية بدون وجه حق للحصول على منفعة اقتصادية من الغير.
وحري بالبيان أن المادة العاشرة

356

من اتفاقية بودابست كانت أكثر صرامة حيث

تطرقت للجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية وألزمت كل طرف أن يتبنى اإلجراءات التشريعية
الالزمة لتجريم االعتداءات الواقعة على الملكية الفكرية ،مع احترام االلتزامات المنصوص
عليها في اتفاقية باريس ،واتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية ،وكذا اتفاقية
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،وذلك باستثناء كل حق معنوي منصوص عليه في هذه
االتفاقية عندما يرتكب عمدا ،على مستوى تجاري بواسطة نظام معلوماتي....
وباالطالع على المذكرة التفسيرية لهذه االتفاقية نجدها تنبه إلى أن انتهاكات حقوق
الملكية الفكرية ،وعلى وجه الخصوص حق المؤلف تعتبر الجرائم األكثر انتشارا على
االنترنت ،كما أن إعادة إنتاج وبت المصنفات المحمية عبر االنترنت (خصوصا األعمال
األدبية والتصويرية والموسيقية والسمعية البصرية) بدون موافقة مؤلفها هو أمر شائع
للغاية ،ه ذا باإلضافة إلى أن السهولة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية للنسخ الغير المصرح

 - 355خالد عياد حلبين ،إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب واالنترنت ،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،2011 ،ص.256
 - 356حيث نجد المادة العاشرة من االتفاقية تنص على أن:
« 1- chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires
pour ériger en infraction pénale, conformément a son droit interne, les atteintes a la propriété
intellectuelle, définies par la législation de ladite partie, conformément aux obligations que
celle-ci a souscrites en application de l’Acte de paris du 24 Juillet 1971 portant révision de la
conventions de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de l’accord sur
les aspects commerciaux des droit de propriété intellectuelle et du traité de l’OMPI sur la
propriété intellectuelle a l’exception de tout droit moral conféré par ces conventions, lorsque
de tels actes sont commis délibérément a une échelle commerciale et au moyen d’un
» système informatique
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به ،كل هذا فرض ضرورة وضع نصوص تشتمل على جزاءات جنائية صارمة وتعزز
التعاون الدولي في هذه المجال.357
تأسيا على ما سبق يتبن أن اتفاقية بودابست جاءت بأحكام صارمة في مواجهة الجريمة
المعلوماتية عامة والمتعلقة بالملكية الفكرية خاصة نظرا للمكانة التي تحتلها ،وبغية حماية
حقوق الملكية الفكرية من أي اعتداء قد يمسها ويلحق الضرر بمبتكريها ومؤلفيها خصوصا
أمام الثورة التكنولوجية التي سهلت القيام بأي اعتداء دون وجه حق ودون ترك أي أثر.
الفقرة الثانية :اتفاقية لويبو
يرجع تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( )WIPOإلى سنة  1967حيث تم
توسيعها في استوكهلم بالسويد وأصبحت هذه المنظمة إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة
لألمم المتحدة اعتبارا من  17دجنبر .3581974
واتفاقية

359

 WIPOجاءت كنتاج لمجهودات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في

مجال حقوق المؤلف من االعتداءات التي قد تلحقه ،حيث تم بتاريخ  20دجنبر 1996
اعتماد معاهدة لويبو بشأن حق المؤلف ،360وذلك بتقنين حق المؤلف ومكافحة الجرائم
المرتبطة بالملكية الفكرية ضمن شبكة االنترنت.361
وباالطالع على أحكام هذه االتفاقية نجد ديباجتها أكدت على أن هذه االتفاقية جاءت
نتيجة الحاجة الملحة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة تفسر بعض القواعد المعمول بها إليجاد

 -357هاللي عبد اإلله أحمد ،اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية ،معلق عليها ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية،2007 ،
القاهرة ،ص من  130إلى .132
 - 358محمود احمد عبابنة ،جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2009،ص.159
’re de l’économie numérique, les è-voir aussi : Othman Ihrai, la propriété intellectuelle à l
mécanismes de protection internationaux, Op.cit, p26.
 - 359اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،والتي جاءت تسميتها نتيجة للحروف األولى لترجمتها باللغة االنجليزية World
.Intellectuelle Property Organization
 - 360حيث يصطلح عليها باللغة االنجليزية (.Wipo Copyright Treaty )WIC
 - 361محمد حسين قاسم وآخرون ،موسوعة التشريعات العربية في الملكية الفكرية واهم االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،
الجزء األول ،الطبعة األولى ،دار التفافة للنشر والتوزيع ،2011 ،ص.69
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حلول مناسبة لمواجهة التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وتأثيرهما على ابتكار المصنفات األدبية والفنية.
إن اتفاقي ة المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحماية حق المؤلف تحظى بأهمية بالغة في
هذا المجال خصوصا وأنها أتت بحلول للتحديات التي يطرحها االستخدام المكثف
للتكنولوجيا الرقمية وتفادي القصور على مستوى االتفاقيات الدولية لحماية حق المؤلف.362
وبقراءة متأنية لمواد هذه االتفاقية التي تكونت من خمسة وعشرون مادة ،نجد مادتها
الرابعة توفر حماية فعالة لبرامج الحاسوب

363

باعتبارها مصنفات أدبية ،بمعنى المادة 2

من اتفاقية برن وتطبق هذه الحماية على برامج الحاسوب أيا كانت طريقة التعبير عنها او
شكلها لتضيف المادة الخامسة من هذه االتفاقية أن مجموعة البيانات وقواعد البيانات تتمتع
بالحماية بصفتها هذه أيا كان شكلها ،إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها
أو ترتيبها.364
ولهذا الغرض حثت هذه االتفاقية

365

الدول األعضاء أن تنص في قوانينها على

إجراءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية التي يستعملها المؤلفون فيما يتعلق
بمصنفاتهم.
يتبن إذن أن اتفاقية لويبو األولى والمتعلقة بحقوق المؤلف جاءت بقواعد فعالة لحماية
حق المؤلف بصفة عامة وبرامج الحاسوب بصفة خاصة والتي أعطت حماية للبيانات
واالبتكارات الفكرية ضد أي اعتداء قد يلحق بها.

 -362ناصر جالل ،حقوق الملكية الفكرية واالقتصاد الجديد ،دون ذكر الطبعة ،المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة ،2006،ص.252
 -363حيث قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجمع خبراء حق المؤلف من شتى الدول إلعداد نصوص نموذجية في هذا الشأن،
يكون الهدف منها هو مساعدة الدول على استكمال تشريعاتها في مجال حماية البرامج أو مجرد توضيحها.
محمد حسام محمود لطفي الحماية القانونية لبرامج الحاسب اإللكتروني الطبعة األولى ،دار الثقافة للطباعة والنشر،1978،ص.161
 - 364منير محمد الجبنيهي ،ممدوح محمد الجبنيهي ،التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ،دون ذكر الطبعة ،دار
الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2004،ص.127-126
 - 365انظر المادة  11من اتفاقية .Wipo
163

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

المطلب الثاني :االتفاقيات االقليمية المؤطرة للجريمة
المعلوماتية في مجال الملكية الفكرية
لند عملت بع

ادتفايياة اإليليمية علل توفير تماية فعالة مد الجريمة المعلوماتية

عموما وفي مجال الملكية الفكرية علل و ه الخصوص .فالتطرق لخذا المطل

بيتم عبر

الحديث عن اتفايية المجلا انوروبي االفنر انوللأ ،لنعرل بالحديث بعد ذلا عن ادتفايية
العربية االفنر الثانيةأ.
الفقرة األولى :اتفاقية المجلس األوروبي
تعتبر اتفاقية المجلس األوروبي من االتفاقيات اإلقليمية التي حثت على محاربة الجريمة
المعلوماتية في مختلف المجاالت وعلى عدة مستويات ،وكما يدل اسمها على ذلك فهذه
االتفاقية همت باألساس دول االتحاد األوروبي.
ويعود تاريخ هذه االتفاقية إلى  28يناير  1981حيث وقعت اتفاقية تحت مظلة المجلس
األوروبي يتعلق بحماية األشخاص في مواجهة المعالجة االلكترونية ذات الصبغة
الشخصية.366
وبعد ذلك تم تتويج جهود المجلس األوروبي بإصدار اتفاقية شاملة تتعلق بجرائم
الحاسوب اآللي ،وذلك في اجتماع في ستراسبورغ في الخامس والعشرين من أبريل سنة
.3672000
وقد أشارت ديباجة هذه االتفاقية إلى أن الدول األعضاء وحرصا منها على حماية
مجتمعاتها من جرائم الحاسب اآللي ،يجب عليها وضع التشريعات المالئمة وتعزيز التعاون
الدولي سيما مع تزايد معدالت الجرائم المرتبطة بالتقنية من جرائم شبكات الحاسب اآللي،
واالعتداء على المعلومات اإللكترونية؛ كما انه يجب على الدول األعضاء في االتحاد أن
 - 366أسامة عبد هللا قايد ،الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة،1994 ،
ص.83
 - 367محمود أحمد عبابنة ،جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية ،م س ،ص.165
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تأخذ بعين االعتبار التوصية  N.R(89)9المتعلقة بالجرائم المتصلة بالحاسب اآللي،
والتوصية  N.R(89)13المتعلقة بالمشاكل التي تعيق قانون اإلجراءات الجنائية في مجال
جرائم الحاسب اآللي .كما أوصى مؤتمر براغ لسنة  1997بضرورة دعم اللجنة األوروبية
لمعضالت الحاسب اآللي ،ثم قمة ستراسبورغ لتقييم ردة الفعل أو مدى التجاوب العام مع
تكنولوجيا المعلومات الحديثة.368
حيث دعا المجلس في توصيته الصادرة في خصوص جرائم الحاسب اآللي البنوك
األعضاء إلى تجريم االستعمال غير المصرح به لنظام الحاسب اآللي ،وذلك ضمن القائمة
االختيارية التي اقترحها المجلس إلى جانب القائمة األساسية لجرائم الحاسب اآللي.369
وبال رجوع إلى نص هذه االتفاقية نجدها قد تكونت من خمسة فصول ،خصص فصلها
األول لضبط المصطلحات ،حيث جاء في المادة األولى من هذه االتفاقية عدة تعريفات من
بينها تعريف نظام الحاسب بأنه أي جزء من األجزاء المترابطة التي تعالج البيانات وتشغل
البرامج ،كما تطرق العنوان الرابع من الفصل الثاني لحقوق النسخ واالعتداءات المتصلة
بها ( ، (copying and relaited offenceحيث أن المادة العاشرة في فقرتها األولى
أشارت إلى وجوب تبني الدول في تشريعاتها نصوصا قانونية رادعة إلعادة إنتاج أو
توزيع أي مواد محمية بقوانين حماية الملكية ،من خالل االعتداءات التي يمكن أن تقع عليها
بواسطة الحاسب اآللي ،بالشكل المخالف التفاقية برن بشأن المصنفات األدبية والفنية،
وبفقرتها الثانية إلى حقوق التأليف المحمية في الدول المجاورة كما ورد في اتفاقية
لويبو.370
يتبين إذن أن اتفاقية المجلس األوروبي وفرت حماية لحقوق المؤلف ضد أي اعتداء
عموما ونسخ المصنفات أو إعادة إنتاجها أو توزيع أي مصنف محمي بدون وجه حق.
فإذا كانت هذه الجهود على المستوى األوروبي فماذا عن المستوى العربي
 - 368محمود احمد عبابنة ،جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية ،م س ،ص.165
 - 369نائلة عادل محمد فريدة قورة ،جرائم الحاسب اآللي االقتصادية ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2004،ص.413
 - 370محمود احمد عبابنة ،جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية ،م س ،ص.168-166
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الفقرة الثانية :االتفاقية العربية
تعتبر االتفاقية العربية المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات اتفاقية تم إعدادها من
قبل لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي لمؤتمر وزراء الداخلية العرب ،371حيث تكللت
الجهود العربية المبذولة في إطار حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف خصوصا في إبرام
هذه االتفاقية.372
ومن خالل االطالع على المذكرة التوضيحية بخصوص هذه االتفاقية ،نجد أن المملكة
المغربية قد وقعت على هذه االتفاقية خالل انعقاد االجتماع الوزاري المشترك لمجلس
وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد يوم  21دجنبر  2010بالقاهرة ،والذي شهد توقيع
سبعة عشر دولة ،وهي األردن ،اإلمارات العربية المتحدة ،البحرين ،تونس ،الجزائر،
المملكة ا لعربية السعودية ،السودان ،سوريا ،العراق ،سلطنة عمان ،فلسطين ،قطر،
الكويت ،ليبيا ،مصر ،موريتانيا واليمن.373
وبالعودة إلى أحكام هذه االتفاقية نجدها قد تكونت من ثالثة وأربعون مدة مقسمة على
خمس فصول ،حيث أشار الفصل األول إلى األحكام العامة (الهدف من االتفاقية ،تحديد
المصطلحات ،مجاالت تطبيق االتفاقية والسيادة) ،أما الفصل الثاني فتطرق إلى التجريم،
فيما عنون الفصل الثالث والرابع على التوالي باألحكام اإلجرائية والتعاون القانوني
والقضائي ،ليكون الفصل الخامس ختام االتفاقية حيت تعلق باألحكام الختامية.
وبقراءة متأنية لمقتضيات الفصول المؤطرة لهذه االتفاقية ،نجد أن المادة السادسة منها
قد جرمت الدخول غير المشروع أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من
تقنية المعلومات أو االستمرار به ،كما تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو
االتصال أو االستمرار بهذا االتصال محوا أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات

 - 371عبد الفتاح بيومي حجازي ،التزوير في جرائم الكومبيوتر واالنترنت ،الطبعة األولى ،دار الكتب القانونية ،2008،ص.17
 - 372محمود احمد عبابنة ،جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية ،م س ،ص.171
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المحفوظة واألجهزة واألنظمة االلكترونية وشبكات االتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين
والمستفيدين.
ويعتبر االعتداء على سالمة البيانات وإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات من
الجرائم المنتشرة بكثرة عبر الوسائط المعلوماتية لهذا تتناولها أيضا هذه االتفاقية.374
هذا باإلضافة إلى جريمة التزوير واالحتيال ،حيث يعتبر تزويرا حسب هذه االتفاقية كل
استخدام لوسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث
ضرر وبنية استعمالها كبيانات صحيحة ،أما المتسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين
والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية االحتيال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة
غير مشروعة للفاعل أو للغير عن طريق:
 -1ادخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات؛
 -2التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة االتصاالت أو محاولة تعطيلها أو تغييرها.
تعطيل األجهزة والبرامج والمواقع االلكترونية ،فيمثل جريمة االحتيال حسب المادة
الحادية عشر من هذه االتفاقية.
وبما أن الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية عموما وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
خصوصا تعتبر من جرائم تقنية المعلومات ،فقد خصصت لها هذه االتفاقية المادة السابعة
عشر والتي همت الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف ،حيث جرمت انتهاك حق المؤلف
كما هو معروف حسب قانون الدولة الطرف ،وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير
االستعمال الشخصي.
 - 374حيث أن المادة الثامنة من هذه االتفاقية نصت على أن:
االعتداء على سالمة البيانات:
 -1تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق.
 -2أن يستلزم لتجريم األفعال المنصوص عليها في الفقرة ( )1من هذه المادة أن يتسبب بضرر جسيم.
أما المادة التاسعة :جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات:
 -1إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توفير
 -2حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعاله بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في الماجة
السادسة إلى المادة الثامنة.
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يستنتج إذن من أحكام هذه االتفاقية التي تم تحليل فقط بعض منها أنها كانت صارمة في
مواجهة الجريمة المعلوماتية عموما والجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية خصوصا ،حيث
أقرت عقوبات زجرية في مواجهة هذه الجرائم وهذا ما يتبين من خالل فصول هذه
االتفاقية.
الخاتمة:
بناء على ما تقدم ،يمكن القول أن الجريمة المعلوماتية التي يتميز فيها المجرم بالذكاء
السلبي ،و مجال الملكية الفكرية الذي أساسه االبداع و االبتكار و استخدام ملكة العقل شكال
ثورة على جميع القواعد الوطنية والدولية ،مما دفع باالتفاقيات الدولية واإلقليمية أن تحرص
على توفير حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية في هذا المجال؛ إال أن الطبيعة الخاصة التي
تكتسيها هذه الجريمة المركبة جعل اإلحاطة بجميع مكوناتها أمر صعب يستدعي إعادة
النظر في هذه االتفاقيات ومحاولة تحيينها تماشيا مع الثورة الرقمية التي في تطور مستمر.
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عبد اهلادي هزاع درعه
طالب بسلك الدكتوراة يف القانون العام جبامعة حممد اخلامس
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ،الرباط

مسؤولية القطاع الصحي القطري عن حسن الرعاية الصحية
مقدمة:
تشكل الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة جزءا متكامال من نظام الدولة ككل ،وذلك
الرتباطها بالصحة العامة وبمقدمي الخدمات الصحية ،فالغاية المنظمة تتمحور إلى حدد كبيدر
حول تعزيز الرعاية الصحية ،وتجنب المعالجة غير الضرورية.
وتحتاج الرعاية الصدحية إلدى قديم حتدى تسدتطيع تدوفير الصدحة للجميدع ،وإلدى وجدود
نظم صحية تضع الناس في صدلب الرعايدة الصدحية ،االمدر الدذي يتطلدب سياسدات وقيدادات
قوية ،مهمتها اإلشراف على تقديم خدمات الرعاية الصحية المتمركزة حول الشخص ،والتدي
من المفروض أن يدتم تقدديمها بصدفة شداملة ومتكاملدة ومنسدقة ،باإلضدافة إلدى التركيدز علدى
الصحة والوقاية من األمراض وأنماط الحياة الصحية.
وقد طورت األدبيات العلمية والحقوقية والصحية كثيرا من المعايير والمفاهيم التي تمس هذا
الجانب ،لكنها أحيانا تظل أدبيات أو معايير منفصلة عن الشريعة اإلسالمية ،والتدي بيندت أن
سالمة اإلنسان وصحته والمحافظة عليها من األهداف السامية التي جاءت ،بها.
ويشكل التطور الكبير في المجال العلمي والتكنولوجي وما رافقه مدن اختراعدات واكتشدافات
أثر كبير على صحة البشرية ،خاصة إذا ما أُحسن استغاللها ،وتم وضع القدوانين والضدوابط
الالزمة التي تحكم مسئولية توظيفها لتحسين صحة الساكنة.
ولقد أقدرت دول العدالم فدي تشدريعاتها والمواثيدق والمعاهددات واالتفاقيدات الدوليدة واإلقليميدة
العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها اإلنسان ،ولعل من أبرز هذه الحقدوق هدي الرعايدة
الصددحية ،ممددا يبددرز عنايددة الدددول بالصددحة العامددة ،وتددوفير وسددائل الوقايددة والعددالج مددن
األمراض واألوبئة ،فالصحة أغلى ما يملكه االنسدان مدن ثدروات فدي الحيداة ،وبقددر الرعايدة
والمحافظة والمتابعة ،تتحقق الرفاهية والتمتع بالحياة التي هي أعظم نعمة من هللا عز وجل.
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إن الدولة تسعى إلى إشباع حاجات المواطنين عمدال بمفهدوم الدولدة التدخليدة ،عبدر مجموعدة
من مؤسساتها ،ومن ضمنها المؤسسات والمرافق الصحية العامة.
وكمددا قددال بعددض الفقهدداء فددي تعددريفهم للقددانون اإلداري أن الدولددة هددي جسددم وخاليدداه هددي
المرافق العامة ،375فإن مسدؤولية ضدمان الدولدة للحدق فدي الصدحة يقدع تنفيدذه علدى مرافقهدا
الصحية ،تمارسه وفدق القدوانين المنظمدة ،وتتحمدل بموجبده مسدؤولية ضدمان صدحة السداكنة
وتعزيزها.
ولمعالجة هذا الموضوع نقترح التالي:
المحوووور األول :ضوووومان حسوووون الرعايووووة الصوووحية بووووين مسووووؤولية المؤسسووووات الصووووحية
ومسؤولية الطبيب.
المحور الثاني :مسؤولية دولة قطر عن توفير الرعاية الصحية.

المحوووور األول :ضوووومان حسوووون الرعايووووة الصوووحية بووووين مسووووؤولية المؤسسووووات الصووووحية
ومسؤولية الطبيب
إذا كان من الثابت أن العالقة بين الطبيب والمريض في مجال الممارسة الحدرة لمهندة الطدب
هدي عالقددة تعاقديددة فددي نطدداق القددانون الخدداص ،فددإن األمددر لدديس كددذلك فددي مجددال الممارسددة
الطبيددة مددن خددالل المؤسسددات الصددحية العامددة ،إذ مددن الواضددح أن المددريض ال يددرتبط بأيددة
عالقة تعاقدية سواء مع المؤسسات الصحية العامة أو مع الدكتور المعالج بها.
أ -مسؤولية المؤسسات الصحية العامة في ضمان الرعاية الصحية
وهددذه العالقددة تنشددأ مددن خددالل الخدددمات الطبيددة التددي تقدددمها المؤسسددات الصددحية العامددة
باعتبارها مرفقا عامدا ،تلتدزم بإشدباع الحاجدات العامدة للجمهدور ،فالقدائمين علدى تسديير هدذه
المرافددق العامددة ،يعتبددرون بمثابددة أعضدداء فيهددا ،أي أن كافددة أعمددالهم تكددون منسددوبة للمرفددق
ذاته ،فيتحمل المرفق مسؤولية أعمالهم تجاه جمهور المستفيدين.376
فالطبيب العامل في المستشفيات العامة يعتبر تابعا لها ،ولو كاندت هدذه التبعيدة تبعيدة إداريدة،
فإنهدا كافيددة ألن تتحمددل المؤسسدة الطبيددة العامددة مسدؤولية أخطدداء العدداملين فيهدا .ففددي فرنسددا
 375محي الدين القيسي ،مبادئ القانون اإلداري العام ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2003 ،ص .14

 376محمد مصطفى الجمال ،المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين ،المسؤولية الطبية ،الحلبي ،سنة  ،2000ص ( .97المؤتمر العلمي السنوي
لكلية الحقوق في جامعة بيروت العربية).
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ومنذ العام  ،1908عنددما تقدرر اختصداص المحداكم اإلداريدة فدي نظدر المنازعدات المتعلقدة
بالمسؤولية الطبية الناتجة عن أعمدال مدوظفي اإلدارة والمسداعدين الطبيدين فدي المستشدفيات
العامدددة ،كاندددت العالقدددة بدددين المدددريض والمرفدددق العدددام الطبدددي ،بالنسدددبة ألخطددداء المدددوظفين
المساعدين الطبيين في المستشفيات العامة ،تخضع ألحكدام القدانون اإلداري وللقواعدد العامدة
للمسؤولية اإلدارية ، 377في حين أن المسؤولية المترتبة عن أعمدال األطبداء فدي المستشدفيات
العامة هي على خالف ذلك .فاألطباء العاملون في المستشفيات العامة الفرنسية ال يخضدعون
للنظددام العددام لمددوظفي الدولددة واإلدارات المحليددة  .378فنتيجددة للوضددع الخدداص فيمددا يتعلددق
بأعمال العناية والعالج بما في ذلك العناية في المستشفيات العامة ،كان القضداء العددلي يعلدن
نفسه مختصا في نظر الدعاوي الناتجة عن نشاط األطباء في المؤسسات االستشفائية العامة،
وقد كان لهذا االتجاه مبرران:
المبوورر األول :االسددتقالل الفنددي الددذي يتمتددع بدده الطبيددب ،وإن كددان منضددما للهيكددل اإلداري
للدولة.
المبرر الثاني :شدعور القضداة العددليين ،عمدال بمبدادئ قانونيدة ثابتده بدأنهم الحمداة الطبيعيدون
للشخص اإلنساني ،وبالتالي تطبيق أحكام وقواعد القانون الخاص.
كما كان القضاء اإلداري الفرنسي في الوقت نفسه يعتبر أن دعداوي المسدؤولية الناجمدة عدن
عمل األطباء في المستشفيات العامة يعود له أمر النظر فيها ،وذلدك علدى اعتبدار أن الطبيدب
يساهم بصورة مباشرة في تنفيذ المرفق العدام الطبدي وبالتدالي تطبيدق قواعدد وأحكدام القدانون
اإلداري ،لددذلك كددان البددد لمحكمددة حددل الخالفددات الفرنسددية مددن أن تتدددخل ،حي دث قددررت،
وانسددجاما مددع أحكددام سددابقة لمجلددس الدولددة الفرنسددي أن مسددؤولية المستشددفيات العامددة تجدداه
المرضددى المسددتفيدين الناتجددة عددن األطبدداء العدداملين فيهددا تخضددع ألحكددام القددانون اإلداري،
تماشيا مع حكم مجلس الدولة الفرنسي عام  1936حيث اعتبر أن عالقدة المدريض بدالمرفق
العام الطبدي هدي عالقدة نظاميدة محدددة بموجدب النصدوص التنظيميدة والقانونيدة .كمدا صددر
قرار بدعوى MME BIANCALEعدام  1991يؤكدد علدى أن عالقدة المدريض بدالمرفق
الطبي العام هي عالقة نظامية وليست عالقة تعاقدية على اإلطالق .أمدا فدي مصدر فلقدد كدان
الوضع مختلفا تماما عن فرنسا ،حيث كان القضاء العدلي المصري يطبدق قواعدد المسدؤولية
التقصيرية وليسدت المسدؤولية العقديدة فدي مسداءلة المرافدق الصدحية العامدة تجداه المتعداملين
معها (المرضى).

 377للمرجع نفسه ،ص .202

 378المادة ( )L 714 – 27من قانون الصحة العامة الفرنسي.
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في العام  1972صدر قانون مجلس الدولدة المصدري الدذي يدنص علدى اختصداص المجلدس
فددي دعدداوي التعددويض الناتجددة عددن األعمددال الماديددة لددإلدارة  .379وبالتددالي أصددبحت عالقددة
المريض بالمرافق الصحية العامة عالقة نظامية تحكمها قواعد القانون اإلداري المختلفة عن
قواعد القانون الخاص ،مما يفتح المجدال أمدام تطدور هدذه العالقدة فدي سدبيل تحسدين ظدروف
وموقدع المدريض تجداه المؤسسدات الصدحية العامدة عمدال بإحددى خصدائص القدانون اإلداري
وهي مرونته.
وبعد أن بينا أن عالقة المريض بطبيب المستشفى العام ليست تعاقدية ،فال يمكدن بنداء
على ذلك ،مساءلة طبيب المستشدفى العدام ،عدن الضدرر الدذي يصديب المدريض بسدبب خطدأ
الطبيب المساعد إال على أساس المسؤولية التقصيرية لألسباب التالية:
 ألنه ال يمكن القول في هذه الحالة إن المدريض قدد اختدار الطبيدب لعالجده حتدى ينعقدد عقددبينهما.
 كما ال يمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة المريض بدين إدارة المستشدفى العدام وبدينأطبائها ،ألن عالقة الطبيب الموظف بالجهة اإلدارية التي يتبعها هي عالقة تنظيميدة وليسدت
تعاقدية ،وبذلك ال يكون هنا محل لبحث مسئولية طبيب المستشفى العدام فدي دائدرة المسدئولية
العقدية.380
 إن انجدداز العمددل الطبددي فددي المستشددفيات العامددة يتطلددب تددداخل عدددد مددن العالقددات الطبيددةكعالقة الطبيدب بدالمرفق الطبدي ،وعالقدة الطبيدب بأعضداء الفريدق الطبدي الدذي يشدترك فدي
إتمام العمل الطبي معه ،وعالقة المريض بالمرفق الطبي والطبيب المعالج.381
 وتقوم مسئولية اإلدارة إذا وقع خطأ أو تصرف غير مشروع ،أدي إلى إصابة أحدد األفدرادبالضدددرر مدددع وجدددود عالقدددة السدددببية بدددين هدددذا الخطدددأ الدددذي وقدددع والضدددرر الدددذي أصددداب
المضرور.382
 والمستشفيات العامة هي مصدالح عموميدة يجدري العمدل فيهدا طبقدا للقدوانين واللدوائح التديتنطبق ليس على القائمين بأمرها فقط بل علدى المرضدى أيضدا الدذين يعدالجون فيهدا ،فهدؤالء
جميعا في مركز قانوني تحدده قوانين المصلحة.
 379مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد األول ،مارس  ،2006ص .153
 380السيد عبد الوهاب عرفة ،الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدلي ،دار المطبوعات الجامعية ،مصر ،بدون سنة نشر ،ص.41
 381أحمد عيسى ،مسؤولية المستشفيات الحكومية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،بيروت – لبنان ،سنة  ،2008ص .33
382

حمدي على عمر ،المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة  ،1995ص .253
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 والبعض يرى أن اعتبار عالقة المريض بالمستشفى العام عالقدة قانونيدة فدإن ذلدك يقتضديحقددا أن تعتبددر مسددئولية الدولددة تقصدديرية اسددتنادا إلددى أن مسددئولية اإلدارة هنددا مسددتمدة مددن
القانون العام ال الخاص.
 كمددا أن مسددئولية الدولددة عددن األخطدداء الطبيددة هددي مسددئولية مباشددرة طالمددا أن خطددأهم قدددحصل في الدائرة التي يقومون فيها بالعمل باسم الدولة ،إذ في حدود هذه الدائرة يعتبر نشداط
الطبيب نشاطا للدولة فتختفي شخصدية الطبيدب وتبدرز شخصدية الدولدة إال أن الموظدف كدان
قديما وحده الطبيب هنا داخل إطار المستشفى العام كمرفق عام هو المسدئول عمدا يسدببه مدن
أضددرار لألفددراد حيددث أن فكددرة الدولددة كانددت تختفددي خلددف شخصددية المددوظفين الحقيقيددة،
فددالموظف أو الطبيددب هددو العنصددر البدارز فددإذا مددا أصدديب أحددد األفددراد بضددرر بسددبب سددير
مصلحة من المصالح العامة كان للمجندي عليده أن يرجدع ال علدى المصدلحة ذاتهدا ،أو الدولدة
بل يرجع على الموظف شخصيا ولكن سرعان ما تحددت فكرة الدولة ،وأصدبحت مسدئوليتها
مباشرة ـ
ويتفددق هددذا الحددل مددع قضدداء المحدداكم اإلداريددة فددي فرنس دا ،فإنهددا لددم تددر التفرقددة فددي
مسئولية المستشفى بين ما إذا كان خطأ الطبيب فنيا أم غير فنيا ،وال يبن ما إذا كاندت رابطدة
التبعية متوافرة أم ال ،إذا اعتبرت مسئولية المستشفى في هذه الحالة مسئولية مباشرة.
وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي بأن الدعوى من قبدل الشدخص المعندوي العدام القدائم
بإدارة المصلحة والمرفوعة أمام المحاكم اإلداريدة ال يشدترط للحكدم فيهدا ثبدوت الخطدأ ،ذلدك
ألن السلطة اإلدارية وبنوع خاص وفي المستشفيات يجب أن تكون متعهدة للجمهور بضدمان
حسن سير المصلحة وتطبيق هذه المبادئ يؤدي إلى قبول مسئولية المؤسسة العامة ال بصدفة
ثانوية بل بصفة أصلية كمديرة للمصلحة ،وحتى في األحوال التي تحصل فيها الحادثة نتيجدة
لخطأ شخصدي منسدوب لألطبداء ،كخطدأ فدي التشدخيص فدإن هدذا الخطدأ ال يمكدن فصدله عدن
المصلحة التي هيأت السبيل الرتكابه ،وعرضت المجني عليه لنتائجه الضارة.
أمددا عددن القاعدددة العامددة فهددي أن المس دئولية التددي تقددع علددى عدداتق اإلدارة فتقددوم علددى
أسدداس الخطددأ طبقددا لقضدداء مجلددس الدولددة المصددري والفرنسددي ،وأن الخطددأ هددذا هددو الخطددأ
البسيط ،أما عندما يتعلدق األمدر بدالمرافق الطبيدة فدإن مجلدس الدولدة الفرنسدي يتطلدب الخطدأ
الجسيم إلمكان مساءلة اإلدارة بالتعويض عن األضرار المترتبة على األعمدال الطبيدة ،بينمدا
الخطأ البسديط فدال يكفدي لقيدام المسدئولية وتحريكهدا ،إال إذا كدان سدبب الخطدأ سدوء تنظديم أو
إدارة العمل بالمرفق.383
383

حمدي على عمر ،المرجع السابق ،ص .254
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 دراسددة عددن مسددؤولية مؤسسددات الرعايددة الطبيددة  :فددي إحدددى الدراسددات األمريكيددة التدديأُجريت في بداية التسعينات ،ونشرت في دورية (نيوانجالند) الطبية فدي عدام  ،1991والتدي
شملت  30,000حالة مرتبطة باألخطاء الطبية والحوادث تبدين بدأن  %14مدنهم قدد توفدوا،
وما نسبته  %70تضرروا من إعاقات صحية منهم  %2.6إعاقدات دائمدة ،وحدوالي %27
تضددرروا بسددبب اإلهمددال الطبددي .ونظددرا لتفدداقم المشددكلة أسسددت الدددول األوروبيددة وأمريك دا
وكندددا مؤسسددات لمتابعددة األنظمددة والشددروط المتبعددة لتقليددل األخطدداء الطبيددة ،وقددد أعطيددت
صددالحيات كبيددرة إلرسدداء تلددك الضددوابط فددي القطدداعين العددام والخدداص .فددتم تأسدديس هيئددة
التنسدديق الوطنيددة لتوثيددق األخطدداء الطبيددة ،وتشددكلت المؤسسددة الوطنيددة ألمددان المددريض فددي
أمريكا ،ومنظمة الوقاية من األخطاء الطبية ،ووكالة الرعاية الصحية لألبحاث والجودة.
وتم العمل علدى تطدوير التددريب والكدادر الطبدي واالهتمدام بدالتعليم الطبدي المسدتمر،
وارتبط عمل األطباء والممدارس الصدحي بشدروط توظيفيدة صدارمة ويدتم التجديدد للممارسدة
بشكل سنوي بناء على التقيديم ومسدتوى الكفداءة واألداء الدوظيفي ،وهدذا مدا أدى إلدى تنافسدية
عالية على مستوى األطباء ،فالبقاء لألفضل واألكفأ ،وال يوجد لدى الددول الغربيدة التوظيدف
اآللي الدذي تتحمدل الحكومدة مسدؤوليته .وتدتم أيضدا مراجعدة الجامعدات التدي تخدرج الكدوادر
الطبية وبعضها قد يكون غير معتدرف بده دوليدا ،وخريجدو تلدك الجامعدات ال يحصدلون علدى
عمددل اال بشددروط صددارمة تتطلددب أداء امتحانددات معقدددة ،وتحددول الددبعض مددنهم للعمددل فددي
مجاالت غير طبية.
ب -مسؤولية الطبيب ضمان حسن رعاية المريض
ذهددب القضدداء المصددري إلددى القددول بددأن الخطددأ المنسددوب للطبيددب لددم يكددن إال خطددا
يسيرا ،وبناء عليه رفض دعوى المسئولية المرفوعة على الطبيب ألنه يلزم مسداءلة الطبيدب
عن الخطدأ الفندي أن يكدون جسديما ،وأن مسدئولية األطبداء عدن أخطدائهم الفنيدة فدي تشدخيص
المرضى والعالج ال تنعقد إال في حالدة الخطدأ الجسديم ،إال أن القضداء المصدري قدد بَدينَ فدي
البداية التفرقة بين خطأ الطبيب العادي وبين خطأه الفني ،وقدد قضدت المحداكم بأنده ال يجدوز
للقاضي التدخل في تقدير النظريدات والطدرق العلميدة ،وتنحصدر مهمتده فدي الكشدف عمدا إذا
كان قد وقع من الطبيب إهمال محقق بوضوح أو عددم اتخداذ االحتياطدات التدي يمليهدا الحدذر
العدددادي ،أو جهدددل بالقواعدددد التدددي يجمدددع األطبددداء علدددى تأكيددددها كمدددا تقدددر المحددداكم للطبيدددب
باالستقالل في ممارسته مهنته طبقا لما يمليه عليه ضدميره فهدو ال يسدأل عدن أخطائده الفنيدة،
كالخطأ في التشخيص والعالج ،إال في حالة الغش ،والخطدأ الجسديم ،كمدا لدو ثبدت أنده أظهدر
جهال مطبقا بأصول العلم الفني والطبي.384
 384قدري محمد محمود ،المسئولية التأديبية لألطباء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2013 ،ص .78 - 76
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إن للدولددة لجددان ومؤسسددات تقددوم بزيددارات ميدانيددة مفاجئددة للمستشددفيات ومراجعددة
التشدددريعات ومسدددتوى الجدددودة والعمدددل ومراجعدددة ملفدددات المرضدددى واالسدددتماع لشدددكاوى
المرضى ،وتملك تلدك المؤسسدات صدالحيات لوقدف عمدل المستشدفيات المخالفدة ،أو أي مدن
الكوادر الصحية العاملة في حالة أي تجاوز وظيفي أو مهني.
إن تقليل األخطداء الطبيدة يتطلدب مراجعدة شداملة للمؤسسدات الصدحية مدن قِبدل لجدان
ذات خبددرة وكفدداءة عاليددة وتعطددى صددالحيات قانونيددة ،ويددتم أيضددا مناقشددة التددأمين الصددحي،
ومراجعددة قبددول مسددتويات التوظيددف ،وإيجدداد حلددول لفئددة األطبدداء الددذين لددم يددتم اجتيددازهم
لالمتحانددات التخصصددية وإبعددادهم عددن الممارسددة فددي األمدداكن والدددوائر والتخصصددات ذات
األخطدددار الطبيدددة العاليدددة ،وإعطدددائهم فدددرص زمنيدددة محدددددة لتحسدددين مسدددتواهم األكددداديمي
والعلمي .ويجب مراجعة التشريعات وااللتزام الوظيفي والحفاظ علدى األداء العدالي ،وتجديدد
رخددص الممارسددة الطبيددة علددى أُسددس الكفدداءة والعطدداء وتحمددل المسددؤولية والتطددوير الددذاتي
والنجاح الوظيفي .والعمل على خصخصة جزء مدن الخددمات المسداندة مدن القطداع الصدحي
تميددزت بالبيروقراطيددة وشددابها األداء المتواضددع .واإلشددراف علددى القطدداع الصددحي الخدداص
بشددكل دقيددق ليتماشددى مددع مسددتويات الجددودة والسددالمة ،واالهتمددام بسددالمة األجهددزة الطبيددة
ومراجعة تلك األجهزة بشكل دوري ومنتظم وصارم من قِبل دوائر الهندسة والصديانة وعددم
االنتظددار لوقددوع الخلددل والتلددف .ولكددن تبقددى األخطدداء الطبيددة كجددزء يشدد ِ ّكل نسددبة ضددئيلة
بالمقارنة بما حققه الطب من نجاحات على المسدتوى المحلدي والعدالمي ،ولكنهدا نسدبة مؤلمدة
تنتظر إعادة النظر والبدء في دراستها على المستوى المحلي.385
على مستوى حقوق المريض فهو يتمتع بالحقوق اآلتية:
 -1أن يُعامل باحترام وتقدير من جميع أفراد طاقم المستشفى ،دون أي تمييز وفدي بيئدة آمندة
خالية من العوائق التي ال مبرر لها.
 -2أن يتلقى الرعاية الالزمة للحصول على تشخيص سليم وعالج لمرضه أو إصابته.
 - 3أن يتلقى الرعاية الطبية العاجلة عند الضرورة مجانا وبدون تأخير ال مبرر له.
 -4أن يتم تبليغه باسم ووظيفة الطبيب الذي سيكون مسؤوال عن رعايته.
 -5أن يتم تبليغه بتفاصيل وضعه الصحي بصورة كاملة ،على أن يقدوم العداملون بالتصدريح
بهذه المعلومات له شخصيا أو لمن ينوب عنه.
385عبد الحميد الشواربي :مسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيـات  -منشأة المعـارف – الطبعة االولي ،اإلسكندرية ،مصر ،سنة 1991م.
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 -6أن يشدددددددددارك فدددددددددي القدددددددددرارات المتعلقدددددددددة بالرعايدددددددددة الصدددددددددحية المقدمدددددددددة لددددددددده.
 -7أن يحصل على جميع المعلومات التي يحتاج إلى معرفتها لكي يدتمكن مدن الموافقدة علدى
أي إجراء أو عالج يت ّم اقتراحه عليه.
 -8أن يتم الحفاظ علدى خصوصديته أثنداء إقامتده فدي المستشدفى وأن يدت ّم الحفداظ علدى سدرية
جميع األمور المتعلقة بالرعاية الصحية المقدمة له.
 -9أن يكون له مترجم ،إن وجد ،إذا كان حاجز اللغة يشكل عائقدا مسدتمرا يحدول دون فهمده
للعالجات والرعاية التي تُقدًّم له.

 -10أن يتم إخباره في حال كان العالج المقددم لده تجريبيدا وأن يكدون لده الحدق فدي قبدول أو
رفض المشاركة في البحث التجريبي.
 -11أن يرفض العالج (إال إذا كان المريض معتال عقليا أو طفال) وأن يتم إخباره بالعواقدب
الطبية لرفضه ،وفي هذه الحال سيتوجب عليه التوقيع على نموذج إقرار برفض العالج.
 -12أن يرفض القيام بفحصه أو معاينته من قبل شخص غير مسؤول مسؤولية مباشدرة عدن
تقديم الرعاية له.
 -13أن يطلب رأيا ثانيا من طبيب آخر.
 -14أن يرافقه أحد أفدراد أسدرته أو ولدي أمدره طدوال الوقدت إذا كدان طفدال ،أو مسدنا ،أو ال
أمل في شفائه .ولكن لن يسدمح للمرافدق بمصداحبته داخدل وحددة العنايدة الطبيدة المركدزة ،أو
غرفة العناية القلبية ،أو وحدة األمراض المعدية ،أو غرفة العمليات.
 -15أن يستلم فاتورة مفصلة وموضحة بجميع التكاليف.
 -16أن ّ
يطلع على سجالته الطبية مجانا وأن يحصل على تقاريره الطبية عند الطلب ،مقابل
رسم مناسب.
 -17أن يتسدددلم رسدددالة مكتوبدددة للخدددروج مدددن المستشدددفى تتضدددمن تفاصددديل رعايتددده الطبيدددة
المستمرة.
 -18أن يتلقددى توضدديحا كددامال عددن أسددباب ضددرورة تحويلدده إلددى مؤسسددة أخددرى للرعايددة
الصحية.
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 -19أن يتم إخطاره بقواعد وقوانين المستشفى التي قد يكون لها أثر عليه.
 -20أن يتقدم بالشكوى بخصوص الخدمات والرعاية التي تُقدًّم له دون خدوف مدن التعدرض
لالنتقام وأن تستجيب المستشفى لشكواه.
بالنسبة لمسؤوليات المريض الذي يتلقى العالج فيترتب عليه:
 -1أن يُظهر مراعاته للمحيطين به وأن يعامل المرضى والعاملين باحترام وأدب.
 -2أن يحترم خصوصية المرضى اآلخرين.
 -3أن يقدددم معلومددات كاملددة وصددحيحة عددن شددكواه الحاليددة ،وتاريخدده الطبددي وأي حساسددية
يعاني منها تجاه أي عقاقير طبية وجميع األمور األخرى المتعلقة بصحته.
 -4أن يسأل عن أي شيء يجده غير واضح بالنسبة له.
 -5أن يقوم باإلبالغ عن أي تغيير يطرأ على صحته أو أي شعور بعدم التحسن.
 -6أن يتبع الخطة العالجية التي يصفها له طبيبه.
 -7أن يقبل تحمل المسؤولية عن رفضه العالج أو عدم اتباعه لخطة العالج.
 -8أن يلتزم بالمواعيد أو يقوم بإلغائها مسبقا.
 -9أن يددتفهم أن حدداالت بعددض المرضددى قددد تسددتدعي اهتمامددا أكبددر مددن حالتدده ولهددذا السددبب
ستكون لهم األولوية.
 -10يمتثل لقواعد السالمة بما فيها قاعدة عدم التدخين.
 -11أن يحددرص علددى السددداد الفددوري للتكدداليف الماليددة الخاصددة بالرعايددة الصددحية التددي
يتلقاها.
المحور الثاني :مسئولية دولة قطر عن توفير الرعاية الصحية.
يشددكل دسددتور قطددر لسددنة  2004اإلطددار القددانوني لعقلنددة الدولددة وتحددديث األداء السياسددي،
وضمان الرعايدة االجتماعيدة .وارتباطدا بالبعدد األخيدر ،تدنص المدادة  23مدن الدسدتور علدى
مسؤولية المؤسسات الحكومية عن العناية بالصحة العامة وتوفير وسائل الوقاية والعالج مدن
األمراض واألوبئة.
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وعمال بهذا الفصل من القانون األسمى للدولدة ،تقدوم دولدة قطدر بإنشداء العديدد مدن المرافدق
والمؤسسددات الصددحية التددي تسددعى إلددى تلبيددة الحاجددات الصددحية لكافددة القدداطنين بهددا ،ومددن
أبرزهددا مؤسسددة حمددد الطبيددة ،والتددي تعددد المددزود الرئيسددي لخدددمات الرعايددة الصددحية غيددر
الربحية في قطر.
ولقددد تأسسددت مؤسسددة حمددد الطبيددة بموجددب مرسددوم أميددري عددام  ،1979وهددي تدددير اآلن
ثماني مستشفيات عامة ومتخصصة وهي :مستشدفى حمدد العدام ،مستشدفى الرميلدة ،مستشدفى
النسدداء ،المركددز الددوطني لعددالج وأبحدداث السددرطان ،مستشددفى الخددور ،مستشددفى الددوكرة،
مستشفى القلب ،المستشفى الكوبي ،كمدا تعدد مؤسسدة حمدد الطبيدة المنظمدة األولدى والوحيددة
خارج الواليات المتحدة التي تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجميدع مستشدفياتها
في آن واحد ،ومؤسسة الرعاية الصحية األولية.
إضافة لذلك ،تم إطدالق النظدام الصدحي األكداديمي فدي قطدر فدي عدام  2011بهددف تطدوير
مستوى الرعاية الصحية محليا من خدالل الريدادة فدي البحدوث واالكتشدافات الطبيدة ،وتدوفير
خدمات رعاية صحية عالية الجودة ،وخدمات تثقيفية وتعليمية ذات مستويات عالميدة لكدوادر
الرعاية الصحية ،ويعد النظام الصحي األكاديمي أول شدراكة مدن نوعهدا فدي المنطقدة ،وأول
نظام صحي أكاديمي في العدالم يمتدد نطاقده علدى مسدتوى الدولدة بأكملده ،ومدن بدين الشدركاء
الحاليين في النظام الصحي األكاديمي :مؤسسة حمد الطبية ،وكلية طب " وايل كورنيدل" فدي
قطر ،وجامعدة قطدر ،وجامعدة كالجداري  -قطدر ،ومؤسسدة الرعايدة الصدحية األوليدة ،وكليدة
شمال األطلنطي  -قطر ،ومركز السدرة للطب والبحوث.
وعلدى مسدتوى جدودة الرعايدة الصدحية ،فقددد تدوج القطداع الصدحي القطدري بالحصدول علددى
المسددتوى الماسددي مددن االعتمدداد الكندددي الدددولي فددي يونيددو  ،2017والددذي يؤكددد علددى أن
الخدمات الصحية على مستوى عا ٍل من الجودة والسالمة وفقا للمعايير العالمية.
أما على مستوى الدور القطري الفاعل في العديد من مجاالت النظم الصحية الحديثة ،خاصة
فددي ظددل قيدداس درجددة نجدداح الددنظم الصددحية المرهددون بحسددن األداء والجددودة فددي خدددمات
الرعاية الصحية ،فقد قامت قطر ببعض الخطوات الجبارة نبينها في اآلتي:
أوال :مسيرة الرعاية الصحية مع األشقاء:
لقد أسهم الدعم المتواصل لمجلس وزراء الصحة في إنشداء مراكدز الرعايدة الصدحية
علددى امتددداد دول التعدداون الخليجددي وتددوفير مسددتلزماتها ،كمددا صدددر العديددد مددن القددرارات
التطويرية التي اتخذتها المؤتمرات المتعاقبة للمجلس في دعم عمل هدذه المراكدز ومسداعدتها
على أداء المهام المنوطة بها وتحقيق األهدداف المرجدوة منهدا وإيدالء الفئدات األكثدر عرضدة
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للخطدددر فدددي المجتمدددع (األطفدددال  -األمهدددات  -المسدددنين  -المعددداقين  -المدددراهقين )...أهميدددة
متزايدة.
ولعل استمرار النهج المتمثدل باسدتمرار الددعم والمدؤازرة مدن معدالي وزراء الصدحة
بددددول المجلدددس للرعايدددة الصدددحية ووضدددعها دائمدددا مدددن قِدددبلهم علدددى رأس قائمدددة األولويدددات
لددوزارات الصددحة فددي دولهددم للخطددط التنمويددة الطويلددة والقصدديرة األمددد سددوف يجعددل منهددا
القاعدة القوية المتينة بل ستكون المرتكز األساسي النطالقة البرامج الصحية المسدتقبلية نحدو
بلوغ وتحقيق األهداف التنموية لأللفية الجديدة في ظل المتغيرات العالمية ولجعلها االسدتثمار
األمثل لتحقيق أفضل عائد للصحة والتنمية على المدى الطويل.
ثانيا :األنشطة واإلنجازات للرعاية الصحية:
تم إنجاز العديد من األنشطة واإلنجازات على مستوى الرعاية الصحية أهمها:
• عقددد اجتماعددات اللجنددة الخليجيددة المختصددة بصددفة مسددتمرة حتددى أسددهم فددي تطددوير العمددل
ببرامج الرعاية الصحية ومواكبة المستجدات.
• متابعددة التطبيددق التجريبددي لمؤشددرات الجددودة النوعيددة علددى المسددتوى المركددزي والوسددطي
والطرفي وتجميع مرئيات الدول حيالها ومناقشتها باجتماع اللجنة الخليجية المختصة.
• متابعددة خطددوات تحددري وتجميددع البيانددات حددول عوامددل المخدداطر لألمددراض المزمنددة (فددي
إطددار شددبكة إيمددان) حيددث تددم فددي عدددد مددن دول المجلددس إعددداد اسددتبيانات جمددع المعلومددات
المذكورة وإجراء المسح.
• التنسيق مدع منظمدة الصدحة العالميدة وكليدة الصدحة العامدة لعقدد دورة تدريبيدة علدى آليدات
التقويم المتعمق للرعاية الصحية األولية بمشاركة مسئولي الرعاية الصحية والجودة النوعيدة
من جميع دول المجلس حيث قامت وزارة الصحة بدولة اإلمارات العربيدة المتحددة مشدكورة
باستضافة هذه الدورة الهامة بدبي.
• عقد تسع مؤتمرات خليجية للرعاية الصحية األولية.
ثالثا :أهم التطورات اإليجابية في المرحلة السابقة:
 -1ورشة العمل الخليجية “مشروع االرتباط بشبكة إيمان.
 -2تجربة دول الخليج في التقويم المتعمق للرعاية الصحية.
 -3التطبيق االختباري لمؤشرات الجودة بالرعاية الصحية.
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 -4اعتماد الخطة التنفيذية لتطوير البرنامج الخليجي للرعايدة الصدحية األوليدة .ليتواكدب مدع
األهددداف اإلنمائيددة األلفيددة العالميددة ،وأن يددتم التنفيددذ ابتددداء مددن يندداير 2010م ويكددون التقيدديم
ورفددع تقددارير المتابعددة لمددا تددم إنجددازه بشددكل سددنوي وقبددل اجتمدداع اللجنددة الخليجيددة للرعايددة
الصحية السنوي ،كما تدم االتفداق علدى صديغة موحددة لنمدوذج الخطدة التنفيذيدة علدى مسدتوى
الدول ،وتم إقرار اإلطار العام لها بعد وضع المالحظات النهائية عليها.
-5اعتماد النموذج االسترشادي :الذي يمثل الحد األدندى مدن الخددمات المطلدوب تقدديمها فدي
والمطددور بعددد إدخددال
مراكددز الرعايددة الصددحية بدددول المجلددس المقدددم مددن سددلطنة عمددان
ّ
مالحظات وإضافات أعضاء اللجنة الخليجية عليه.
 -6عقددد حلقددة العمددل الخليجيددة حددول مؤشددرات الجددودة بمراكددز الرعايددة الصددحية فددي دولددة
اإلمددارات العربيددة المتحدددة بمشدداركة مرشددحين مددن كددل دولددة عددن اللجنددة الخليجيددة لسددالمة
المرضى واللجنة الخليجية للرعاية الصحية.
 -7االتفاق على ضرورة التناغم في عمدل أعضداء اللجندة الخليجيدة لألمدراض غيدر ال ُمعديدة
(المزمنددة) مددع لجنددة الرعايددة الصددحية .وذلددك لتدددعيم األنشددطة التخصصددية لرعايددة مرضددى
األمراض المزمنة والفئات ذات األخطار ضمن منظومة الرعاية الصحية.
 -8االتفدداق علددى أهميددة تضددمين الخدددمات الوقائيددة والعالجيددة والتعزيزيددة والتأهيليددة ضددمن
برامج طب األسرة .وكذلك بعض برامج طب المجتمع ذات العالقة بطب األسرة ،باالسدتفادة
من التجارب العالمية في هذا المجال ،وحدث جميدع كليدات الطدب فدي دول المجلدس بتضدمين
مناهجها دورة سريرية فدي طدب األسدرة ،وحدثهم علدى التعريدف المبكدر للطلبدة علدى مرافدق
وبرامج الرعاية الصحية.
 -9اضافة برنامجين الستراتيجية الرعاية الصحية االولية " تحسين خدمات رعايدة الحداالت
الطارئة " " الخدمات الوقائية لصحة الفم واالُسنان في الرعاية الصحية.
رابعا :المتطلبات التطويرية في المرحلة الحالية:
 -1استكمال إعداد الخطط االستراتيجية والتنفيذية ذات المراحل الزمنية استرشادا بالتجدارب
العالمية الناجحة وطبقا لمتطلبات وإمكانيات دول المجلس ووفقا لآلليات المعتمدة لددعم “نظدم
طب األسرة والمجتمع “.
 -2اسددتكمال تطددوير البرنددامج الخليجددي للرعايددة الصددحية علددى ض دوء المسددتجدات العالميددة
الحديثددة ،وبمددا يتوافددق مددع القضددايا الصددحية الخليجيددة ذات األولويددة وتماشدديا مددع توجهددات
منظمة الصحة العالمية ضدمن إطدار برنامجهدا للعمدل الصدحي العدالمي الحدادي عشدر خدالل
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الفترة من ( )2015-2006مع التركيز على دمج البرامج مثل :تعزيز الصدحة العموميدة- .
التصدددي لألمددراض المزمنددة غيددر ال ُمعديددة - .الرعايددة الصددحية النفسددية - .تحسددين جددودة
الخدمات الصحية - .الرعاية المستمرة.
 -3العمددل علددى تطددوير النمددوذج الخليجددي الموحددد والددذي يمثددل الحددد األدنددى مددن الخدددمات
المطلوب تقديمها في مراكز الرعاية الصحية بدول المجلس.
 -4العمل على تأهيدل األعدداد الكافيدة مدن المتخصصدين فدي طدب األسدرة كاسدتراتيجية ذات
أولوية قصوى خالل السنوات العشر القادمة وفق برندامج زمندي محددد والحدث علدى تطدوير
برامج للتأهيل التخصصي المتوسط من خالل برامج الدبلوم أو الماجستير.
 -5تطددوير وتنفيددذ بددرامج للتعلدديم الطبددي والتطددوير المهنددي المسددتمر تغطددي مندداحي أولويددات
طب األسرة والمجتمع.
 -6العمل على تخصيص حوافز خاصة للكوادر الصحية المختلفدة للعمدل فدي مجدال الرعايدة
الصحية وطدب األسدرة كتقليدل المددة الالزمدة للترقيدة وإيجداد البددالت المناسدبة والعمدل علدى
توحيد الرواتب مقارنة مع التخصصات األخرى ومعاملة تخصص طب األسرة على أنه مدن
التخصصات النادرة.
 -7العمل على تضمين الخدمات الوقائية والعالجية والتعزيزية والتأهيلية ضمن بدرامج طدب
األسرة والمجتمع ،باالستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
 -8العمل على تعديل مناهج دراسدة الطدب والتركيدز علدى الجواندب الوقائيدة وتعزيدز مبدادئ
الرعاية الصحية ،وأساسيات طب األسرة والمجتمع ،وإعطداء المزيدد مدن االهتمدام بدالنواحي
السلوكية واالجتماعية التي تؤثر على حياة اإلنسان والمجتمدع مدن خدالل ربدط العلدوم الطبيدة
بالمشاكل الصحية في المجتمع.
 -9العمددل علددى زيددادة وتعزيددز الدددعم وتعضدديد المسدداندة الالزمددة للرعايددة الصددحية وطددب
األسرة والمجتمع من قادة دول المجلس من خالل التأكيد على صناع القرار على الدور الذي
الزالت تؤديه الرعاية الصحية األولية للفرد والمجتمع كهددف اسدتراتيجي وطندي مندذ إعدالن
المآتا باالتحداد السدوفيتي السدابق فدي سدبتمبر عدام  1978م (1398هدـ) .باعتبارهدا المددخل
األساسددي للنظددام الصددحي والعمددل علددى زيددادة المددوارد الماليددة المخصصددة للرعايددة الصددحية
بالدول األعضاء والعمل على تنمية الموارد البشرية والتركيز على التأهيدل القيدادي للعداملين
الصحيين في الرعاية الصحية واالستثمار في القوى العاملة الوطنية في هذا المجال ومدن ثدم
التنسيق مع القطاعات األخرى المعنية بالرعايدة الصدحية األوليدة بددول المجلدس فيمدا يخدص
أنشطتها الصحية.
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خاتمة:
تنشأ مسؤولية القطاع الصحي ابتدداء مدن السياسدة الصدحية للدولدة ،وثانيدا مدن خدالل العالقدة
بين المرضى ومقدمي الخدمة الطبية من خالل تقديم الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسدات
الصحية العامة باعتبارها مرفقا عاما يلتزم بإشباع الحاجات العامة للجمهور ،فالقدائمين علدى
تسيير هذه المرافق العامة ،يعتبرون بمثابة أعضداء فيهدا أي أن كافدة أعمدالهم تكدون منسدوبة
للمرفق ذاته ،فيتحمل المرفق مسؤولية أعمالهم تجاه جمهور المستفيدين.
أما بخصوص مسئولية الدولة عن األخطاء الطبيدة ،فهدي مسدئولية مباشدرة طالمدا أن خطدأهم
قدد حصدل فدي الددائرة التددي يقومدون فيهدا بالعمدل باسدم الدولددة ،لدذلك يدتم العمدل علدى تطددوير
التدريب والكادر الطبدي واالهتمدام بدالتعليم الطبدي المسدتمر ،باإلضدافة إلدى االلتدزام بشدروط
توظيفية صارمة ،وتجديد الممارسة بشكل سدنوي بنداء علدى التقيديم ومسدتوى الكفداءة واألداء
الددوظيفي ،األمددر الددذي سدديؤدي إلددى تنافسددية عاليددة علددى مسددتوى األطبدداء ،فالبقدداء لألفضددل
واألكفأ.
بالنسبة لدولة قطر ،وفي إطار تنفيذ التزاماتها المتعلقدة بتقدديم الرعايدة الصدحية للقداطنين بهدا
علددى أحسددن وجدده ،فقددد قامددت بإنشدداء العديددد مددن المرافددق الصددحية ،ومددن أبرزهددا مؤسسددة
الرعايددة الصددحية األوليددة ،باعتبارهددا أحددد الركددائز األساسددية فددي تقددديم الخدددمات الصددحية
والعالجيددة والوقائيددة للمجتمددع ،والتددي حصددلت علددى المسددتوى الماسددي مددن االعتمدداد الكندددي
الدولي في يونيو  ،2017األمر الذي يؤكد علدى أن خددمات مؤسسدة الرعايدة الصدحية علدى
مستوى عا ٍل من الجودة والسالمة وفقا للمعايير العالمية .وكذلك مؤسسة حمد الطبيدة المدزود
الرئيسددي لخدددمات الرعايددة الصددحية غيددر الربحيددة فددي قطددر ،والتددي تعددد المنظمددة األولددى
والوحيدة خارج الواليات المتحدة التي تحصدل علدى اعتمداد اللجندة الدوليدة المشدتركة لجميدع
مستشفياتها في آن واحد.
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ياسين أدليمي

طالب باحث بماستر قانون العقود والعقار والتوثيق
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ابن زهر أكادير

المسؤولية التأديبية على عمل الموثق وفق القانون 32.09
المنظم لمهنة التوثيق

مقدمة
تعتبر مهنة التوثيق 386من املهن الحرة النبيلة شأنها في ذلك شأن املحاماة والهندسة والطب ،ونبل
هذه املهنة تستمده من أهميتها وتاريخها العريق ،فهي ضاربة في القدم ،عرفتها اإلنسانية منذ األزمنة
الغابرة في شتى صورها ومختلف أشكالها سواء من حيث كيانها املادي أو من حيث محتواها ومضمونها.
ولكي يكون املحرر التوثيقي صحيحا ومنتجا لكل أثاره فقد اشترط املشرع أن تتوفر فيه العديد من
الشروط ،سواء الشروط الشكلية أو الشروط املوضوعية ،كما تم تحديدها في قوانين املهنة أو في نصوص
أخرى كقانون االلتزامات والعقود ومدونة التجارة ومدونة الضرائب ومدونة الحقوق العينية وغيرها ،كما
يجب توفر شروط أخرى في محرر هذا املحرر التوثيقي نفسه أي املوثق ،منها ما يتعلق بتكوينه وكفاءته
وعلمه ،ومنها ما يتعلق بقدراته البدنية والعقلية ،ومنها ما يرجع لسلوكه وتمسكه بمبادئ األمانة والنزاهة
والتجرد والشرف وما تقتضيه األخالق الحميدة وأعراف وتقاليد مهنة التوثيق.
واحترام هذه الشروط التي تعتبر ضوابط مهنية يجب التمسك بها واالهتداء بمقتضياتها يستوجب
في املوثق أن يكون لديه ميول فطري ملمارسة هذه املهنة واستعداد كامل لتحمل أعبائها الشاقة مستبعدا
تحقيق األطماع املادية والتي قد تؤدي بمن يسعى في تحقيقها إلى الخروج عن الجادة وعدم الوفاء بقدسية
اليمين القانونية التي طوق بها نفسه قبل الشروع في العمل.
وإخالل املوثق بااللتزامات الواقعة عليه ،سواء االلتزامات التي تفرضها عليه النصوص القانونية،
أو االلتزامات املتعلقة بأعراف املهنة ،قد يعرضه للمساءلة ،سواء في إطار املسؤولية املدنية أو الجنائية،
أو املسؤولية التأديبية ،هذه املسؤولية التي يترتب عنها عقوبات قد تصل إلى العزل عن املهنة.

386ـ إن نظام التوثيق باملغرب يشهد ازدواجية ،حيث يوجد توثيق يمارسه العدول وذلك في إطار ما يسمى بخطة العدالة
املنظمة وفق القانون  ،16.03وتوثيق آخر يمارسه املوثقين العصري واملنظم بمقتض ى القانون  32.09وهو الذي يهمنا
نحن في هذا البحث.
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فالنظام التأديبي وهو ما يهمنا في هذا البحث ،يهدف إلى معاقبة السلوكيات التي تس يء إلى القواعد
املفروضة على الشخص باعتباره ممارسا ملهنة معينة ،و املسؤولية التأديبية للموثق إنما شرعت للحفاظ
على األمانة والثقة والشرف والنزاهة املفروض اتصاف مهنة التوثيق العصري بها.387
وتكمن أهمية هذا املوضوع في الدور الفائق الذي يلعبه مرفق التوثيق ،ملا له من دور فعال في
ضمان استقرار املعامالت العقارية وتحقيق األمن التعاقدي ،وبالتالي فدراسة املسؤولية التأديبية لهذا
املنهي لها أهمية كبيرة وذلك من خالل تحديد االختالالت التي ترتب هذه املسؤولية وكذا العقوبات التي
تكون جزاء هذه االختالالت ،كما أن تقرير هذه املسؤولية من طرف املشرع املغربي له دورا كبير في حماية
املهنة و كذا املتعاملين مع املوثق.
ويطرح هذا املوضوع إشكالية مفادها ما مدى فعالية النظام القانوني التأديبي املنصوص عليه في
قانون التوثيق في حماية املهنة وضبط املوثق ؟
وتتفرع عن هذه اإلشكالية العديد من التساؤالت يمكن أن نجملها في ما يلي:
متى يسأل املوثق تأديبيا ؟ وما هي حدود هذه املسؤولية ؟ ومن يملك حق املساءلة؟ وما هي حاالت
وإجراءات املتابعة؟ وما هي جزاءات هذا املتابعة؟ ما هي إجراءات املحاكمة؟ وماهي ضمانات املحاكمة
التأديبية العادلة؟ وكيف يتم الطعن في القرارات التأديبية الصادرة في حق املوثق؟
ولقد اعتمدنا في هذا املوضوع على كل من املنهج التحليلي والوصفي ،وذلك عن طريق جرد ووصف
النصوص القانونية املتعلقة بالتوثيق وتحليلها ،وكذا تحليل أهم اإلشكاالت التي تطرحها ،كما اعتمدنا
أيضا على املنهج املقارن كلما اقتض ى األمر ذلك.
وملعالجة هذا املوضوع ومحاولة اإلجابة على كل اإلشكاالت التي يطرحها حاولنا االعتماد على
التصميم التالي :

املطلب األول :أحكام املسؤولية التأديبية للموثق
املطلب الثاني :مسطرة املتابعة واملحاكمة التأديبية والطعن في املقررات التأديبية.

387ـ عبداملجيد بوكير ،املسؤولية القانونية للموثقين العصريين بين ظهير رابع ماي  1925م ومشروع القانون 32.09
املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين ،مقال منشور بمجلة القانون املغربي ،العدد ،2011 ،19
ص .36
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املطلب األول :أحكام املسؤولية التأديبية للموثق
إن النصوص القانونية والتشريعية هي املصدر الوحيد للمخالفات التأديبية ،فاملوثق الذي يخالف
هذه النصوص القانونية يكون عرضة للمساءلة التأديبية.
ولتحديد أحكام املسؤولية التأديبية للموثق فسنحاول تقسيم هذا املطلب لفقرتين ،سندرس
ماهية املسؤولية التأديبية للموثق والغاية منها في (الفقرة األولى) ،أما في (الفقرة الثانية) فسنحاول
دراسة املخالفات والعقوبات التأديبية.

الفقرة األولى :ماهية املسؤولية التأديبية للموثق والغاية منها
ملهنة التوثيق مبادئ وقوانين تنظيمية وكذلك أخالقيات كما هو الشأن بالنسبة لباقي املهن الحرة،
وال يمكن للموثق خرقها أو تجاوزها تحت طائلة املسؤولية التأديبية ،وبالتالي ففي هذه الفقرة سنحاول
تحديد ماهية املسؤولية التأديبية للموثق (أوال) ،بعدها نحدد الغاية من هذه املسؤولية (ثانيا).

أوال :ماهية املسؤولية التأديبية للموثق
باستقراء مواد القانون  38832.09املنظم ملهنة التوثيق العصري باملغرب نجد أن املشرع قد أحجم
على تعريف املسؤولية التأديبية للموثق ،فاملادة  73منه لم تذكر فيها كلمة مسؤولية على االطالق بل
تكلمت عن إمكانية إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية املنظمة للمهنة ،أو
أخل بواجباته املهنية ،أو ارتكب أعماال تمس بشرف املهنة أو االستقامة أو التجرد أو األخالق الحميدة أو
أعراف وتقاليد املهنة ،وما دامت العقوبات هي نتيجة حتمية للمسؤولية ،فاإلخالل بهذه األخيرة هو الذي
يترتب عنه الجزاء الذي هو العقوبة ،فاملسؤولية والعقاب متالزمان ،ومن تم لم يكن من الالزم على املشرع
الحديث عن املسؤولية وتعريفها ،بل نراه في املادة املذكورة انتقل للحديث مباشرة عن الحاالت التي
تستوجب العقاب وهي املشار إليها أعاله تاركا مسألة التعريف للفقه.

ُ
388ـ ظهير شريف رقم  1.1.179صادر في  25من ذي الحجة  1432بتنفيذ القانون رقم  32.09املتعلق بمهنة التوثيق ،نشر
بالجريدة الرسمية عدد  5998بتاريخ  ،2011/11/24ص .5611
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و تتجسد املسؤولية التأديبية أساسا في مخالفة املنهي لواجبه وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيم
املعمول به ،وذلك عند إتيانه عمال إيجابيا أو سلبيا محددا ،يعد إخالال منه بواجبات مهنته أو خروجا عن
مقتضياتها ،أو يعد مساهمة منه في وقوع الخطأ املنهي.389
وبالتالي يمكن تعريف املسؤولية التأديبية للموثق بكونها كل االخالالت واملخالفات التي يرتكبها املوثق
أثناء مزاولته ملهنة التوثيق والتي تسيئ إلى األخالق والواجبات العامة التي تفرضها عليه مهنة التوثيق،
سواء تعلق األمر بالسلوك العام ،أو الخاص ،أو الثقة والنزاهة أو بشرف املهنة .وتجد هذه املسؤولية
سندها في املواد من  72إلى  89من القانون  32.09املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العصري.
وقد يتساءل املرء بخصوص ما جاء في املادة  73من حاالت 390هل هي واردة على سبيل الحصر أم
على سبيل املثال فقط ؟
إن القراءة الصحيحة للمادة  73تظهر أن هذه الحاالت التي جاء بها املشرع في هذه املادة هي على
سبيل املثال فقط ال على سبيل الحصر ،فإذا كان االخالل بالواجبات املهنية ال يطرح أي إشكال على
مستوى تحديد وتكييف هذا االخالل ،فإن مسألة تحديد األفعال التي تعتبر مسا بشرف املهنة أو
االستقامة أو التجرد أو األخالق تبقى مطلقة ومرسلة بدون حصر وال تحديد ،ومن الصعوبة بما كان
تحديدها وحصرها ،فاألخالق و االستقامة مفاهيم متعددة ،كما أن أعراف وتقاليد املهنة تختلف من جهة
إلى أخرى ومن محل إلى آخر.391
389ـ سمير قطب ،حدود السلطة واملسؤولية اإلشرافية مع التطبيق على الشرطة ،دار النهضة العربية ،طبيعة  ،1977ص
.138
390ـ حددت املادة  73من قانون التوثيق  32.09الحاالت التي تستوجب إصدار عقوبات تأديبية في حق املوثق ويمكن
إجمال هذه الحاالت في:
 -1مخالفة النصوص القانونية املنظمة للمهنة؛
 -2اإلخالل بالواجبات املهنية؛
 -3ارتكاب أعمال تمس بشرف املهنة؛
 -4ارتكاب أعمال تمس االستقامة؛
 -5ارتكاب أعمال تمس التجرد؛
 -6ارتكاب أعمال تمس باألخالق الحميدة؛
 -7ارتكاب أعمال تمس بأعراف وتقاليد املهنة.
391ـ العلمي الحراق ،الوثيق في شرح قانون التوثيق ،دار السالم ،الرباط ،الطبعة األولى ،سنة  ،2014ص .158
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وإذا كانت كل من املسؤولية التأديبية واملسؤولية الجنائية يتقاطعان في عنصر الجزاء ،إذ يترتب
عن اإلخالل بهما فرض عقوبة ،األولى تأديبية والثانية جنائية ،فإن املتابعة من أجل األولى ال يعفي املتابع
من الثانية ،فمقتضيات الفقرة األخيرة من املادة  39273من قانون التوثيق جاءت واضحة في هذا املجال إذ
اعتبرت أن املتابعة التأديبية ال تحول دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو
املتضررين وذلك زجرا لألفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
كما أنه ال يشترط في تحريكها تراتبية معينة ،بمعنى أنه يمكن تحريك أيهما في أي وقت وحتى أثناء
سريان األخرى ،فتحريك إحداهما ال يوقف تحريك الثانية.393
وضمانا الحترام املوثقين املهنية وأدائهم مهامهم على الوجه املطلوب فإن املشرع في قانون 32.09
ربط املسؤولية التأديبية باملراقبة وتناولهما معا في قسم واحد وهو القسم الرابع.
وهكذا فقانون التوثيق شأنه في ذلك شأن ظهير  5ماي  1925امللغى أخضع املوثقين فيما يخص
عملياتهم الحسابية أو األموال والقيم املودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة
عقودهم وعملياتهم واحترمهم للقانون املنظم للمهنة ملراقبة مزدوجة يتوالها الوكيل العام للملك لدى
محكمة االستئناف التي يمارس بدائرتها املوثق املراقب والوزارة املكلفة باملالية طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل ،والجديد الذي جاء به قانون  32.09هو إمكانية حضور رئيس املجلس
الجهوي للموثقين عملية املراقبة غير أنه في حالة إشعاره ولم يحضر أو ينتدب من ينوب عنه فإن املراقبة
تجرى في غيبته.
كما أنه يمكن للمجلس الجهوي القيام بعمليات املراقبة من خالل لجنة تضم رئيس املجلس
الجهوي بصفته رئيسا وموثقين يتوافران على أقدمية خمس سنوات على األقل يتم انتخابهما ملدة سنتين
من طرف الجمع العام للموثقين الخاص باملجلس الجهوي.

392ـ تنص الفقرة األخيرة من املادة  73من القانون  32.09بأنه  " :ال تحول املتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى
العمومية من طرف النيابة العامة أو املتضررين زجرا لألفعال التي تكون جنحا أو جنايات".
393ـ عبداللطيف الزويتيني ،أساس املسؤولية التأديبية من خالل قانون  32.09والعمل القضائي ،مداخلة ضمن اللقاء
الوطني األول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري باملغرب تحت شعار آفاق مهنة التوثيق على ضوء
قانون  32.09والعمل القضائي ،سلسلة دفاتر محكمة النقض ،العدد  ،20مطبعة األمنية – الرباط ،2013 ،ص .120
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إضافة إلى املراقبة الخاصة التي ودرت في املادة  67من قانون التوثيق والتي يتولها الوكيل العام لدى
محكمة االستئناف أو من ينوب عنه وموضوعها املحفوظات والسجالت النظامية وسجالت املحاسبة
والتأشير عليها.394
وحتى تكون عملية املراقبة فعالة وتؤدي النتيجة املتوخاة منها فإن القانون  32.09جاء بإمكانية
القيام بها بصفة مفاجئة ،395كما ألزم املوثق بمسك العديد من السجالت واالستجابة ألوامر القائمين
بالتفتيش لتسهيل مأموريتهم.396

ثانيا :الغاية من املسؤولية التأديبية للموثق
يتوخى من تحديد مسؤولية املوثق التأديبية العديد من األهداف نذكر منها األهداف التالية: 397
 الحفاظ على قدسية املهنة من عبث العابثين وتهور املستهترين والضرب على أيدي املتالعبين
الذين قد تسول لهم أنفسهم تسخير املهنة لقضاء أغراضهم الخاصة والغير املشرعة.
 صون كرامة املوثق نفسه سواء من تجنيبه الوقوع في األخطاء املهنية التي قد تؤدي به إلى املتابعة
التأديبية وفي بعض األحيان إلى املتابعة الجنائية عندما يتعلق األمر بأفعال يقتض ي القانون
زجرها جنائيا ،وهنا يكون للمراقبة القبيلة دور فعال إذ كلما تمت على الوجه املطلوب وفي الوقت
املناسب كلما أتت أكلها وكلما تيسر حصر الضرر ،أو من تجنبه الوقوع في أخطاء اآلخرين الذي
تربطهم به العالقة املهنية ،وذلك بحصر مفعولها في نطاق ضيق.
وال بد من اإلشارة إلى الدور املهم والفعال الذي يمكن أن تلعبه الهيئة الوطنية للموثقين بمجلسها
الوطني واملجالس الجهوية في صون كرامة املوثق والحال دون تورطه في املخالفات املهنية.
394ـ تنص املادة  67من القانون  32.09الخاص بالتوثيق على أنه  " :للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف أو من
ينوب عنه حق مراقبة املحفوظات والسجالت النظامية وسجالت املحاسبة والتأشير عليها ،مه بيان تاريخ إجراء املراقبة".
395ـ تنص الفقرة األولى من املادة  69من القانون  32.09على أنه  " :يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف أن
يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة ،وله أن يختار من يساعده في ذلك".
396ـ تنص الفقرة األخيرة من املادة  69من القانون  32.09على أنه  " :يلزم املوثق بالرد على األسئلة املوجهة له ،واالستجابة
ملا يقتضيه التفتيش".
397ـ عبداللطيف الزويتيني ،أساس املسؤولية التأديبية من خالل قانون  32.09والعمل القضائي ،مرجع سابق ،ص -121
.122
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 الحفاظ على مصالح املتعاقدين من الضياع وصونها من العبث والحفاظ على الثقة التي تربط
املوثق بزبنائه ،والتي تعتبر األساس املحوري في مهنة التوثيق.
 ضمان استقرار املعامالت التي أنشئت من أجل الحفاظ على الحقوق املختلفة ،والتي تؤدي إلى
تحقيق األمن التعاقدي الذي يعتبر إحدى عوامل تنمية االقتصاد الوطني وازدهاره.
 الحفاظ على االلتزامات القائمة على عاتق املوثق وضمان تنفيذها من طرفه ،خصوصا االلتزام
بإسداء النصح للمتعاقدين الذي يعتبر من أهم التزامات املوثق ،فاملوثق ملزم أثناء عملية التعاقد
بأن يقوم باطالع األطراف على مضمون العقد وآثاره ،وأن يبين لهم بوضوح التزاماتهم
وحقوقهم ،398وقد جاء في قرار للمجلس األعلى ( محكمة النقض حاليا ) 399أنه  " :املوثقة محررة
عقد تفويت أسهم قد قصرت في عملها عندما لم تسد النصح للمفوت له وذلك بإشعاره بأن
األسهم موضوع التفويت مثقلة برهن لدى إحدى األبناك وتحميلها مسؤولية ذلك".400
نفس املبدأ أكدته محكمة االستئناف بالرباط في قرار لها جاء فيه  " :إن عدم اخبار األطراف من
طرف املوثق برهن األسهم املبيعة وعدم تبصيرهم بها واإلقدام على تحرير العقد قبل فك الرهن يشكل
اخالال مهنيا".

401

وهذا ما قضت به أيضا محكمة ال سين في حكمها الصادر بتاريخ  20يونيو  1963والذي جاء فيه " :
إن املوثق الذي ال ينصح املشتري بخطورة أداء الثمن بين يدي البائع مباشرة قبل التأكد من الوضعية

398ـ للتوسع أكثر أنظر محمد الربيعي ،األحكام الخاصة باملوثقين واملحررات الصادرة عنهم ،دراسة في ضوء مستجدات
قانون  16.03املتعلق بخطة العدالة وقانون  32.09املتعلق بالتوثيق ،مطبعة النجاح الدار البيضاء ،نشر وتوزيع مكتبة
املعرفة مراكش ،الطبعة الثالثة ،2017 ،ص  52وما يليها.
399ـ تجدر اإلشارة إلى أن اسم " املجلس األعلى " تم تغييره ب " محكمة النقض " وذلك بموجب القانون رقم  58.11املغير
بموجبه الظهير الشريف  1.57.223الصادر في ربيع األول  27 ( 1377شتنبر  ) 1975بشأن املجلس األعلى ،الصادر بتنفيذ
الظهير الشريف رقم  1.11.170بتاريخ  27ذي القعدة  25 ( 1432أكتوبر  ) 2011الجريدة الرسمية عدد  5989مكرر
بتاريخ  28ذي القعدة  26 ( 1432أكتوبر  ،) 2011ص .5228
400ـ قرار املجلس األعلى عدد  587الصادر بغرفتين ،الغرفة االدارية والغرفة املدنية بتاريخ  23فبراير  ،2005في امللف
املدني عدد  ،2002/1/1/2482منشور بمجموعة قرارات املجلس األعلى بغرفتين أو بجميع الغرف ،إعداد ادريس
املحجوب ،الجزء الرابع ،الطبعة األولى ،ص .85
401ـ قرار محكمة االستئناف بالرباط ،في امللف عدد  ،24/1/1الصادر بتاريخ  25يونيو  ،2006منشور بمجلة املحاكم
املغربية عدد .89
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القانونية للعقار ،يعتبر مسؤوال ومقصرا في أداء الواجب املفروض عليه بحكم أعراف املهنة وطبيعتها
".402
والتزام املوثق بمبدأ إسداء النصح هو الذي يميزه عن غيره من محرري العقود العرفية من كتاب
عموميين وغيرهم.

الفقرة الثانية :املخالفات والعقوبات التأديبية
إن التوثيق من املهن القانونية املنظمة بمقتض ى قانون مؤطر لها وهو القانون  ،32.09وباإلضافة
لهذا القانون األساس ي للمهنة ،فإن مهنة التوثيق تحكمها أعراف وتقاليد املهنة.
ولضمان أداء املوثق لكل االلتزامات الواقعة على عاتقه فاملشرع رتب مسؤولية عن كل إخالل يقوم
به هذا املوثق ،وتتمثل هذه املسؤولية إما في املسؤولية املدنية ،أو املسؤولية الجنائية ،أو املسؤولية
التأديبية.
واملسؤولية التأديبية ال يمكن تصورها إال إذا كان الشخص منتميا لهيئة أو طائفة معينة ،وأخل
بواجباته والتزاماته التي تفرضها عليه وظيفته أو مهنته ،فأي إخالل من املوثق يعرضه لعقوبات تأديبية
(ثانيا) ،و لكن هل كل مخالفة يقوم بها املوثق تكون موضوع عقوبة تأديبية ؟ (أوال).

أوال :املخالفة املوجبة للتأديب
إن االلتزامات الواقعة على املوثق كثيرة ومتعددة ،وقد سعى املشرع املغربي من خالل إثقال كاهل
املوثق بكل هذه االلتزامات جعل األطراف املتعاقدين في اطمئنان إزاء حقوقهم ،وبالرجوع للنصوص
املنظمة ملهنة التوثيق فإننا نجد أن املخالفات التي يمكن أن تنجم عن املوثق والتي تكون موضوع مسؤولية
تأديبية تنحصر في املخالفات املتعلقة بأخالقية وأعراف املهنة ( ،)1واملخالفات املتعلقة بإخالله
بااللتزامات القانونية الواجبة عليه والتي تدخل ضمن األخطاء املهنية (.)2

402ـ قرار صادر عن محكمة ال سين في حكمها الصادر بتاريخ  20يونيو  ،1963أورده محمد الربيعي ،األحكام الخاصة
باملوثقين واملحررات الصادرة عنهم ،مرجع سابق ،ص .52
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 -1املخالفات املتعلقة بأخالقيات وأعراف املهنة
إن مهنة التوثيق كما سبق الذكر هي مهنة منظمة بالعديد من النصوص القانونية ،هذه النصوص
القانونية تفرض على املزاولين لها مجموعة من االلتزامات األخالقية تجاه هذه املهنة ،باإلضافة إلى أعرافها
وتقاليدها وأدبياتها ،وأي إخالل بهذه األخالقيات يجعل املوثق معرضا للمسؤولية ،فالفقرة األولى من املادة
 73من القانون  32.09قد جاء واضحة وذلك عندما نصت على أنه  " :يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد
كل موثق خالف النصوص القانونية املنظمة للمهنة ،أو أخل بواجباته املهنية ،أو ارتكب أعماال تمس
بشرف املهنة أو االستقامة أو التجرد أو األخالق الحميدة أو أعراف املهنة".
وبالتالي فكل إخالل من طرف املوثق بأخالقيات املهنة أو أعرافها و تقاليدها يرتب مسؤوليته
التأديبية ،حيث اعتبر مجموعة من الباحثين أن أساس هذه املسؤولية أي املسؤولية التأديبية يتجلى في
جانب الخطأ املنهي وذلك باإلخالل بهذه األعراف واألخالقيات.403
هذا ما يجعل كل موثق ملزم باحترام معاني الشرف وتحليه باألخالق وذلك ليحرر بمهنية عالية
العقود التي يتلقاها ،لدوام استمرار الثقة بين املوثق وزبنائه وبين شركائه 404أيضا ،405وفي ما يتعلق
بعالقة املوثق مع زبونه فهي أكثر عالقة يترتب عنها املسؤولية التأديبية للموثق عند إخالله بأخالقيات
املهنة في إطارها.
ومن بين الواجبات األخالقية التي يكون املوثق ملزما بها ،التزامه بتقديم النصح والرشد والتبصير
لزبنائه ،و كما سبق الذكر فالتزام املوثق هذا يجب أن يكون على قدم املساواة ودون انحياز لطرف على
403ـ يوسف أقصبي ،املسؤولية القانونية للموثق ،رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص ،نوقشت بكلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبدهللا بفاس ،السنة الجامعية  ،2011-2010ص
.17
404ـ تنص املادة  59من القانون  32.09على أنه  " :يمكن ملوثقين أو اكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل الالزمة ملمارسة
مهنتهم وإدارة وتسيير املكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة االستئنافية.
ال يجوز أن تكتس ي هذه املشاركة شكل شركة تجارية.
يجب أن تكون املشاركة محل عقد محرر تراعى فيه مقتضيات هذا القانون ،وينص فيه خاصة على ضمان االستقالل
املنهي للموثق وتقيده بالسر املنهي.
يضع املجلس الوطني نموذجا لهذا العقد".
405ـ ورقة عمل مقدمة في الحلقة الدراسية حول التعاون بين املهن الحرة ذات األهداف القانونية املتقاربة ،الدار
البيضاء 24 ،يونيو  ،1994مقال منشور بمجلة رسالة املحاماة ،العدد  ،20دجنبر  ،1994ص .52
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طرف آخر  ،فاملوثق ملزم بأن يكشف لألطراف كل ما يتعلق بموضوع العقد الذي هم بصدد إبرامه،406
وتعتبر املادة  37من قانون التوثيق أساس هذا االلتزام.407
هذا النصح الذي يلتزم املوثق بتقديمه يجب أن يتم قبل املرحلة التعاقدية أي قبل تعاقد األطراف،
واملوثق ملزم بتقديم النصح ولو كان الطرف املتعاقد موثقا آخر وذلك لتفادي مسؤوليته التأديبية ،فال
يمكن له أن يدفع مسؤوليته هاته بحجة أن الزبون يفترض فيه معرفة املعلومات التي تهم التصرف الذي
هو مقبل على إنجازه.
وقد قضت املحكمة االبتدائية بمراكش 408في حكم لها ب  " :مؤاخذة املوثق من أجل تحرير وعد
بالبيع لعقار مثقل بحجز تحفظي دون إخطار املشتري بوجود الحجز مما يجعله مرتكبا ملخالفة تتمثل في
عدم القيام باإلجراءات الخاصة لضمان حجية العقد وبالتبعية فاملوثق يكون قد مس بالثقة التي وضعها
فيه األطراف مما يقض ي بمتابعته بالتوقيف عن ممارسة مهنة التوثيق العصري ملدة شهرين وتحميله
الصائر"
غير أن ما يطرح االشكال هنا هو كيفية إثبات قيام املوثق بتقديم النصح لزبنائه ؟
من بين األساليب التي يعتمد عليها املوثق إلثباته قيامه بالنصح تضمينه بند في العقد مفاده أن
املوثق قد قدم النصح لزبنائه ،غير أن هذا البند حسب نظرنا قد تكون فيه مخالفة ملقتضيات الفقرة
السابعة من املادة  34من القانون  32.09والتي تمنع على املوثق أن يضمن العقد الذي يحرره مقتضيات
لصالحه.

406ـ زبيدة مهداوي ،حماية املتعاملين مع املوثق من خالل قانون  ،32.09رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص،
نوقش بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس ،السنة
الجامعية  ،2012-2011ص .89
407ـ تنص الفقرة الثانية من املادة  37من القانون  32.09على أنه  " :يجب على املوثق إسداء النصح لألطراف ،كما يجب
عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم ،وأن يوضح لهم األبعاد واآلثار التي قد تترتب عن العقود التي
يتلقاها".
408ـ حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بمراكش رقم  ،16بتاريخ  2009/10/15في امللف عدد  ،09/1/1517أوردته لبنى
الوزاني ،املسؤولية التأديبية على ضوء العمل القضائي ،مطبعة دار السالم ،الطبعة األولى ،2011 ،ص .19
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كما يمكن للموثق إثبات نصحه لزبنائه عن طريق وثيقة مستقلة يضمن فيها املوثق أنه قام بنصح
األطراف ،غير أن هذه الوثيقة يجب أن تكون ثابتة التاريخ ،وبالتالي فالزبائن قد يمتنعون عن إنجاز هذه
الوثيقة مما يحول دون تحقيق النتيجة املبتغاة.
ويمكن إثبات النصح أيضا عن طريق اعتماد تقنية الصوت والصورة (تقنية التسجيل السمعي
البصري) وذلك بوضع كاميرات داخل مكتبة املوثق ،فقد جاء في منشور لوزارة العدل عدد  16أنه ..... " :
ورغم كل هذه الضمانات فقد رصدت في الواقع العملي مجموعة من املشاكل التي تؤثرا سلبا على القيمة
الثبوتية لهذه العقود ،وتشكك في مصداقية مؤسسة التوثيق برمتها ،من أبرزها إنكار بعض املتعاقدين
لتصرفاتهم ،الش يء الذي يعرض الحقوق للضياع ويمس باألمن التعاقدي ،ويضر السادة املوثقين.
وحفاظا على األمن التعاقدي واستقرار املعامالت.
وضمانا لحقوق املتعاقدين واملوثقين في آن واحد.
فإنه بات من الضروري على السادة املوثقين تجهيز مكاتبهم بتقنية التسجيل السمعي البصري عند
توثيق العقود وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة ،واالحتفاظ بها للرجوع إليها عند
االقتضاء ،على أن يعلنوا للمتعاقدين بكون مكتباهم مجهزة بتقنية التسجيل املذكورة"....

409

غير أنه ما يعاب على هذه الطريقة هو عدم احترام سرية املحادثات واالتفاقات التي تكون سواء
بين األطراف فيما بينهم ،أو بينهم وبين املوثق ،ألن مجلس العقد يجب أن يكون في إطار السرية التامة ،مما
قد يفرغ هذه التقنية من محتواها الذي أعدت له.
وإلى جانب التزام املوثق بالنصح فإنه يلتزم باملحافظة على السر املنهي والحفاظ على سرية ما يبحون
له به املتعاقدين من معلومات أثناء تعاقدهم ما عدا إذا نص القانون على خالف ذلك ،ويجد هذا االلتزام
أساسه في املادة  24من قانون التوثيق ،وأي إخالل به يعرض املوثق ملسؤوليته التأديبية .410وهذا االلتزام
ال يقتصر على املوثق فقط بل يشمل أيضا املتمرنين لديه وكدا أجرائه.
409ـ منشور صادر عن وزارة العدل عدد  16س  ،2صادر ب  17فبراير 2017ن حول موضوع استعمال تقنية التسجيل
السمعي البصري عند توثيق العقود.
410ـ تنص املادة  24من القانون  32.09على أنه  " :يلزم املوثق باملحافظة على السر املنهي ،ماعدا إذا نص القانون على
خالف ذلك ،ويقع نفس اإللزام على املتمرنين لديه وأجرائه".
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ومن األمور التي تدخل أيضا ضمن أخالقيات املهنة احترام املوثق روابط الزمالة ،وذلك باحترام
زمالئه املوثقين اآلخرين ،و احترام قواعد اإلخالص واملنافسة الشريفة وعدم االعتماد على االحتيال
والسمسرة لجلب زبنائه 411ألن هذا فيه إضرار باملهنة.

 -2املخالفات الناتجة عن األخطاء املهنية للموثق
يعتبر إخالل املوثق بااللتزامات القانونية التي يفرضها عليه القانون املنظم للمهنة من قبيل األخطاء
املهنية التي توجب مساءلة املوثق تأديبيا ،فاملادة  26من قانون التوثيق قد جاءت واضحة ونصت على أنه:
" يتحمل املوثق مسؤولية األضرار املترتبة عن أخطائه املهنية ،واألخطاء املهنية للمتمرنين لديه،
وأجرائه ،"......وبالتالي فاملوثق ال يكون مسؤوال فقط عن أخطائه املهنية ،بل مسؤوليته تشمل كل من
األخطاء املهنية للمتمرنين لديه ،وكدا األخطاء املهنية ألجرائه.
ومن بين التصرفات التي تدخل ضمن األخطاء املهنية للموثق والتي ترتب مسؤوليته التأديبية ما
نصت عليه املادة  33من قانون التوثيق ،فاملوثق يمنع عليه تحت مسؤوليته التأديبية أن يتسلم أمواال أو
يحتفظ بها مقابل فوائد ،ويمنع عليه كذلك أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي
صفة كانت فيما لم تخصص له ،كما يمنع عليه أن يحتفظ باملبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة
كانت ،ويجب على املوثق وضعها فور تسلمها بصندوق اإليداع والتدبير ،غير أن املوثق يمكن له االحتفاظ
بهذه املبالغ في حالة حصوله على إذن كتابي ممن له مصلحة ،أو أمر من السيد رئيس املحكمة التي يعمل
بدائرتها ،على أن ال يتعدى أجل احتفاظه بتلك املبالغ ثالثة أشهر في جميع الحاالت.
وهناك العديد من األحكام والقرارات التي تمت فيها مؤاخذة املوثق بسبب إخالله بمقتضيات املادة
 33السالفة الذكر ومن بين هذه القرارات واألحكام نذكر حكم املحكمة االبتدائية بتمارة الذي جاء فيه " :
وحيث إن املحكمة قد تبت لها خاصة أمام اعتراف املتهمة بأن هذه األخيرة قد تسلمت املبلغ املذكور،
بواسطة شيكات قرض من مؤسسة  .....بصفتها موثقة وهو وديعة مؤتمن عليها لحساب الغير وظل بمكتبها
ملدة أكثر من شهر واحد من دون أن تحصل على ترخيص يخول لها اإلبقاء عليه بمكتبها أو أن يكون
411ـ تنص املادة  90من القانون  32.09على أنه  " :يمنع على املوثق القيام مباشرة أو بواسطة الغير بأي عمل يدخل في
نطاق سمسرة الزبناء أو جلبهم.
يعاقب على مخالفة مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبالغرامة من  20000إلى 40000
درهم مع مراعاة العقوبات التأديبية التي قد تطبق على املوثق سواء كان فاعال أصليا او مساهما أو مشاركا".
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ممنوحا لها بناء على طلب كتابي من ذوي املصلحة وبمقتض ى أمر من رئيس املحكمة والذي في جميع
األحوال ال يمكن أن يتجاوز ثالثة أشهر وأنها لم يعمل على إيداع املبلغ املذكور داخل األجل القانوني،
وحيث إنه بذلك تكون املخالفة ثابتة في حق املتهمين ويتعين معه التصريح بإدانتها من أجلها ،وحيث إنه
بالنظر لتنازل املشتكية في شكايتها فإن املحكمة ترى الحكم على املوثقة بتطبيق عقوبة من الدرجة األولى
املتمثلة في اإلنذار وذلك استنادا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة  34من ظهير  4ماي ".1925

412

وجاء في حكم آخر للمحكمة االبتدائية بالدار البيضاء ما يلي  " :وحيث إنه وباحتفاظ املوثق على
املبالغ املودعة لديه ملدة تفوق الشهر ،ودون حصوله على ترخيص بذلك من طرف من يعنيهم األمر يكون
قد خالف مقتضيات الفصل موضوع املتابعة ويتعين معه الحكم بمؤاخذته من أجل ذلك.
وحيث ارتأت املحكمة مراعاة منها لظروفه االجتماعية (متزوج وله ولدين) ولعدم سوابقه االقتصار
على عقوبة اإلنذار وتطبيقا ملقتضيات ظهير  4ماي ".1925

413

وأيضا من بين التصرفات التي ترتب مسؤولية املوثق عن أخطائه املهنية عدم تأكده من الوضعية
القانونية للعقار هل هو مثقل بأي رهون أو تكاليف ،وهل هو عقار محفظ أو غير محفظ أو في طور
التحفيظ ،وهل هو من العقارات القابلة للتفويت أو ال.
فإنه من بين االلتزامات الهامة امللقاة على كاهل املوثق في مجال املعامالت العقارية ،التأكد من
الوضعية القانونية للعقار ،وأي إخالل منه بهذا الواجب يعد تقصيرا يعرضه للمسؤولية ،فقد جاء في
حكم محكمة  Douaiفي حكمها الصادر بتاريخ  21ماي  1973أن  " :التزام املوثق بالنصح يحمله في
املعامالت العقارية بواجب آخر وهو التحري عن الوضعية القانونية للعقار ،والتأكد من أنه غير مثقل
برهون وتكاليف".414

412ـ حكم املحكمة االبتدائية بتمارة رقم  4بتاريخ  ،2006/11/16في امللف عدد  ،07/5أوردته لبنى الوزاني ،املسؤولية
التأديبية للموثق على ضوء العمل القضائي ،مرجع سابق ،ص .175-174
413ـ حكم املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء عدد  05/12الصادر بتاريخ ،2006/06/22أوردته لبنى الوزاني ،املسؤولية
التأديبية للموثق على ضوء العمل القضائي ،مرجع سابق ،ص .198
414ـ حكم محكمة  Douaiالصادر بتاريخ  21ماي  ،1973أورده محمد الربيعي ،األحكام الخاصة باملوثقين واملحررات
الصادر عنهم ،مرجع سابق ،ص .56
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وجاء في قرار ملحكمة النقض ما يلي  " :إن عدم تأكد املوثق من وضعية العقار إزاء املحافظة
العقارية وعدم إخبار األطراف بوضعيته الحقيقة يعتبر تقصيرا منه بالقيام بما كان عليه فعله ليتم
التعاقد بشأنه بدون مشاكل ،واملحكمة ملا قضت بمعاقبته باإليقاف عن مزاولة املهنة ثالثة أشهر بعلة
ارتكابه للمخالفتين املنسوبتين إليه تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا وبنته على أساس".415
غير أن مسؤولية املوثق هاته تسقط في الحالة التي يبادر فيها املشتري إلى تسليم الثمن للبائع،
وتوقيع العقد بدعوى أنه قام بالتحريات بنفسه ،وبالتالي فهنا الطرف يتحمل تبعة عمله ،وال يقبل منه أي
ادعاء ضد املوثق بعدم القيام بواجبه ،وهذا ما سارت عليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر
بتاريخ  25نونبر .4161971
وكذلك الشأن عندما ال يترك األطراف للموثق الوقت الكافي للقيام بالبحث والتحري عن وضعية
العقار ،وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قرارها املؤرخ في  28ماي .1974417
وإذا وضع املوثق شرطا في العقد بعدم املسؤولية أو وضعه في محرر مستقل ،فإن القضاء ال يعتد
به ،ويبقى املوثق مسؤوال عن النتائج املترتبة عن عدم تأكده من الوضعية القانونية للعقار من حيث
التحمالت ،وهذا ما سارت عليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ  12ماي .1958418
وتجدر اإلشارة أن اطالع املوثق على الوضعية القانونية للعقار ،وأخذ شهادة عقارية تثبت خلوه من
الرهون والتحمالت غير كاف ،ألن وضعية العقار تبقى قابلة للتغيير من لحظة إلى أخرى ،ففي الفترة
الفاصلة بين الحصول على الشهادة العقارية وتحرير العقد وتوقيعه ،يمكن أن يقوم البائع برهن العقار أو
بيعه ،ولهذا فاملوثق ملزم بعدم تسليم الثمن للمشتري إال بعد القيام بتقييده عقد البيع بالرسم العقاري
والحصول على شهادة عقارية تثبت بأن امللكية آلت إلى املشتري.
غير أنه ما يطرح التساؤل هنا هل املوثق له الحق في تلقي التصرفات التي يكون محلها عقار غير
محفظ أو أن اختصاصه يتحدد فقط في العقارات املحفظة والتي في طور التحفيظ ؟

415ـ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ  19فبراير  ،2015قرار غير منشور.
416ـCass. Civ. 25 novembre. 1971 J.C.P. 73- 17375.
417ـ قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  28ماي  ،1974أورده محمد الربيعي ،مرجع سابق ،ص .57
418ـ قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  12ماي  ،1958أورده محمد الربيعي ،مرجع سابق ،ص .56
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برجوعنا إلى الفصل الخامس من ظهير  4ماي امللغى نجده يحدد اختصاصات املوثق في ميدان
العقار في العقارات املحفظة والعقارات في طور التحفيظ ،ومرد ذلك كون التوثيق في تلك الفترة يزاول من
طرف موثقين فرنسيين ال اطالع لهم باألحكام والقواعد الفقهية التي تنظم العقارات غير املحفظة ،غير أن
هذا املنع استمر حتى بعد حصول املغرب على استقالله وأصبح التوثيق يمارس من قبل املغاربة.
غير أنه بالرجوع إلى القانون  32.09املنظم ملهنة التوثيق فإنه لم يتطرق لهذا املنع بنص صريح ،مما
يجعل املوثق ملزم بتلقي املعامالت التي تخص العقارات غير املحفظة ،وال يحق له أن يمتنع عن التلقي وإال
سيكون مسؤوال عن الضرر الذي سيرتب عن هذا االمتناع ،419وبالتالي تتم مساءلته تأديبيا.

ثانيا :العقوبات التأديبية
بالرجوع لظهير  4ماي  1924امللغى نجده كان يقسم العقوبات التأديبية التي تكون في حق املوثق
لدرجتين ،العقوبات التأديبية من الدرجة األولى والتي تشمل كل من اإلنذار والتوبيخ مع تسجيله في امللف،
والعقوبات التأديبية من الدرجة الثانية والتي تشمل كل من التوقيف املؤقت والعزل.
غير أنه حسب القانون  32.09فإن العقوبات التأديبية تنقسم إلى نوعان أصلية وإضافية ،وهذه
العقوبات ال تشمل املوثق فقط بل حتى املتمرنين.
فالعقوبات األصلية بالنسبة للمتمرنين هي  :اإلنذار والتوبيخ ووضع حد للتمرين ،420وبالنسبة
للموثقين الرسميين فهي اإلنذار والتوبيخ واإليقاف عن ممارسة املهنة ملدة ال تتجاوز السنة والعزل ،421أما
بالنسبة للعقوبات اإلضافية فال تشمل إال املوثقين الرسميين وهي املنصوص عليها في مقتضيات الفقرة
األخيرة من املادة  75والتي جاء فيها  " :يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثالث األولى مقرونة بعقوبات
إضافية كالحرمان من الحق في الترشيح لعضوية املجلس الوطني واملجالس الجهوية للموثقين أو التصويت
في االنتخابات املتعلقة بها وذلك ملدة ال تتجاوز  5سنوات".

419ـ تنص املادة  29من قانون التوثيق على أنه  " :إذا امتنع املوثق عن القيام لواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية
الضرر املترتب عن هذا االمتناع".
420ـ املادة  72من القانون .32.09
421ـ املادة  75من القانون .32.09
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هذه العقوبات اإلضافية لم تكن واردة في ظهير  4ماي  1925امللغى ،ولعل التنصيص عليها في هذا
القانون راجع للمستجد الجديد الذي تناوله القسم السابع من القانون  32.09واملتعلق بإحداث الهيئة
الوطنية للموثقين واملجلس الوطني واملجالس الجهوية ،حيث تعمد املشرع حرمان املوثقين املخالفين من
العضوية في هذه الهيئات وحتى حرمانهم من حق التصويت جزاء لهم على ما ارتكبوه في حق املهنة ،وإذا
كان مبدأ البراءة واإلدانة يتوقف على مدى توفر أدلة اإلثبات فإن املعيار في تحديد العقوبة يدخل في
اإلطار العام الذي هو تفريد الجزاء وتشخيصه ،فكلما كانت املخالفات بسيطة والضرر الناتج عنها خفيفا
كلما اقتصرت العقوبة على اإلنذار والتوبيخ ،وكلما كانت املخالفات خطيرة والضرر الناتج عنها فادحا،
كلما كانت العقوبة مشددة وقد تصل على اإليقاف أو العزل حسب األحوال ،كما أن شخص املوثق نفسه
يؤخ ذ بعين االعتبار في تحديد العقوبة ،وفي جميع األحوال يبقى األمر موكوال في ذلك للسلطة التقديرية
ألعضاء اللجنة ولقضاة املحكمة اإلدارية عند البث في الطعن ضد املقررات التأديبية.422
وقد يتساءل املرء عن اإليقاف املؤقت الذي يأمر به السيد الوكيل العام للملك بعد استئذان
السيد وزير العدل والحريات في إطار املادة  42378من القانون وذلك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية
أو جنائية ضد موثق إما ألسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف ،وحتى قبل إجراء املتابعات إذا
تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود واملحفوظات واألصول واملستندات والقيم
املؤمن عليها هل يدخل ذلك اإليقاف في إطار العقوبات التأديبية أم أنه مجرد تدبير احترازي يلجأ إليه
الوكيل العام للملك في تلك الحاالت لحماية املهنة والحفاظ على حقوق املتعاقدين ،وضمان األمن
التعاقدي.
إن هذه اإلمكانية املمنوحة للوكيل العام في نظرنا ال تعدو أن تكون سوى إجراء احترازي يلجأ إليه
عندما يتعلق األمر ببعض الحاالت الخطيرة التي يصبح معها املوثق في وضعية ال تؤهله للممارسة ،ويصبح
من املصلحة شل يده عن التوثيق ،وهي حاالت جاءت مقرونة في حالة املتابعة بالخروقات املهنية أو
422ـ عبداللطيف الزويتيني ،أساس املسؤولية التأديبية من خالل قانون  32.09والعمل القضائي ،مرجع سابق ،ص .128
423ـ تنص الفقرة األولى والثانية من املادة  78من القانون  32.09على أنه  " :يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة
تأديبية أو جنحية او جنائية ضد موثق إما ألسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف ،أو يوقفه مؤقتا عن عمله
بإذن من وزير العدل.
يمكن وفق نفس الكيفية األمر باإليقاف املؤقت ولو قبل إجراء املتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة او
تفتيش وجود خطورة على أصول العقود واملحفوظات واالموال والسندات والقيم املؤتمن عليها".
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باالعتقال ،ويمكن األمر بهذا اإليقاف حتى وقبل املتابعة عندما يظهر أن هناك خطورة قد تلحق الضرر
بأصول العقود واملحفوظات واألصول واملستندات والقيم املؤمن عليها ،وال تدخل في إطار العقوبة
التأديبية التي لها مسطرة خاصة ،وأمر تحريك املتابعة فيها موكول للسيد الوكيل العام ،والتصريح بها من
اختصاص اللجنة املنصوص عليها في املادة .11424
وصالحية الوكيل العام ليست مطلقة في هذا الباب ،بل منحصرة في مجرد االقتراح ويبقى إذن
السيد وزير العدل والحريات إلزاميا في اإليقاف املؤقت.425
ويبقى الطعن في هذا اإليقاف ممكنا أمام اللجنة املنصوص عليها في مقتضيات املادة .42611
واآلثار املترتبة عن العقوبة كثيرة ومتنوعة حسب نوع العقوبة نفسها أصلية كانت أم إضافية.
فهي عندما تتعلق بالتوبيخ أو اإلنذار فآثارها معنوية أكثر منها مادية ،وعندما تتعلق باإليقاف
والعزل فإن آثارها تمس الجانب املادي في حياة املوثق وتحرمه من ممارسة املهنة مؤقتا أو نهائيا ،ويستلزم

424ـ تنص املادة  11من قانون التوثيق على انه  " :تتكون اللجنة املكلفة بإبداء الرأي في تعيين املوثقين ونقلهم وإعفائهم
وإعادة تعيينهم والبت في املتابعات التأديبية للموثقين واملتمرنين من :
ـ وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله؛
ـ الوزير املكلف بقطاع املالية أو من يمثله؛
ـ األمين العام للحكومة أو من يمثله؛
ـ رئيس أول ملحكمة استئناف او نائبه؛
ـ وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه؛
ـ قاض باإلدارة املركزية لوزارة العدل من الدرجة األولى على األقل بصفته مقررا؛
يعين كل من الرئيس األول والوكيل العام للملك ونائبيهما والقاض ي باإلدارة املركزية من طرف وزير العدل.
ـ رئيس املجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه؛
ـ رئيس ي مجلسين ينتدبان من طرف رئيس املجلس الوطني.
تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي".
425ـ عبداللطيف الزويتيني ،أساس املسؤولية التأديبية من خالل قانون  32.09والعمل القضائي ،مرجع سابق ،ص .129
426ـ تنص الفقرة الثالثة من املادة  78من القانون  32.09على أنه  " :يقوم الوكيل العام للملك بتبليغ األمر باإليقاف
املؤقت إلى املعني باألمر وإلى املجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه ،ويمكن للموثق املوقف الطعن في هذا اإلجراء
أمام اللجنة املشار إليها في املادة ".1
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ذلك إشعار جهات أخرى بالعقوبة كوزارة املالية واملحافظ العام على امللكية العقارية ،واملجالس الجهوية
واملجلس الوطني 427لتكون علي بينة من ذلك وتتخذ كافة التدابير للتنفيذ.

املطلب الثاني :مسطرة املتابعة واملحاكمة التأديبية والطعن في املقررات التأديبية
في حالة ما إذا تبت خطأ املوثق ،سواء إذا أخل بالتزاماته القانونية التي يفرضها عليه القانون
 ،32.09أو إذا أخل بالتزاماته تجاه تقاليد وأعراف املهنة ،فإنه يتبع في حقه مسطرة للمتابعة و بعد ذلك
مسطرة للمحاكمة (الفقرة األولى) ،وإذا صدر مقرر تأديبي في حقه فإن القانون قد وفر له ضمانات
الطعن في هذه املقررات التأديبية (الفقرة الثانية).

الفقرة األولى :مسطرة املتابعة واملحاكمة التأديبية للموثق
في هذه الفقرة سنحاول الحديث عن مسطرة املتابعة التأديبية والجهات التي تحركها (أوال) ،ثم
ننتقل للحديث عن مسطرة املحاكمة التأديبية وضماناتها (ثانيا).

أوال :مسطرة املتابعة التأديبية والجهات التي تحركها
إن املشرع املغربي في قانون  32.09أسند مهمة تحريك املتابعة التأديبية إلى الوكيل العام للملك لدى
محكمة االستئناف التي يعمل في دائرتها املوثق املخالف ،وتحريك املتابعة ال يتم إال بعد إجراء بحث في
موضوعها من طرف نفس الجهة كذلك ،وعادة ما تكون هذه األبحاث نتيجة شكاية قدمت من طرف أحد
املتعاقدين أو املتضررين إلى السيد الوكيل العام للملك مباشرة ،وإما نتيجة للتحريات التي أسفرت عنها
مراقبة وتفتيش مكاتب املوثقين ،أو عقب ملتمس قدم للوكيل العام للملك من طرف رئيس املكتب
الجهوي للموثقين التابع له املوثق املخالف وحتى من طرف رئيس املجلس الوطني ،أو بعد صدور حكم
قض ى بإدانة املوثق إثر متابعة جنائية ،حيث يصبح الوكيل العام للملك ملزما بإحالة ملف املتابعة
التأديبية على اللجنة املنصوص عليها في املادة  11من قانون  32.09داخل أجل ثالثة أشهر كما نصت على
ذلك الفقرة األخيرة من املادة  78من القانون املذكور.

427ـ الفقرة الرابعة من املادة  78من القانون  32.09املتعلق بالتوثيق.
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هذه اإلحالة تتم برفع تقرير من طرف الوكيل العام للملك مرفق بالوثائق الالزمة إلى السيد وزير
العدل والحريات الذي يتولى عرض األمر على اللجنة املنصوص عليها في املادة  ،11ويبقى للوكيل العام
للملك السلطة التقديرية في حفظ املسطرة أو رفعها إلى السيد وزير العدل والحريات وذلك حسب توفر
أدلة املتابعة من عدمها ،وحسب ما إذا كانت األفعال املنسوبة للموثق تكتس ي صبغة املخالفة أو ال
تكتسيها ،وهذه اإلمكانية تستنتج من صياغة مقتضيات املادة  80من القانون  32.09التي ابتدأت بعبارة " :
إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة املوثق ،".....فهذه العبارة تفيد إمكانية املتابعة وإمكانية
الحفظ طبعا إذا توفرت شروطه.428
والصياغة التي جاءت بها املادة  79من القانون تثير أكثر من تساؤل :
فاملادة املذكورة بينت أن املجلس الجهوي ملزم تحت طائلة صرف النظر داخل أجل شهر من تاريخ
التوصل بإبداء وجهة نظره في الشكايات التي تحال عليه من طرف الوكيل العام للملك وفي تلك التي تحال
عليه مباشرة من طرف أصحابها في شكل تقرير يرفعه السيد الوكيل العام للملك ،والتساؤل املطروح هو :
هل الوكيل العام للملك ملزم بإحالة جميع الشكايات التي يتوصل بها إلى املجلس الجهوي إلبداء رأيه فيها
أم أن األمر يبقى اختياريا بالنسبة إليه ،وبالتالي يمكنه مباشرة البحث في الشكايات دون أخذ رأي املجلس
الجهوي ،ويمكن التساؤل بالتبعية عن مدى إلزامية وجهة نظر املجلس الجهوي للسيد الوكيل العام
للملك في اتخاذ القرار ؟
يظهر من صياغة املادة املذكورة أنه ليس هناك ما يجبر الوكيل العام للملك على إحالة الشكايات
املقدمة إليه على املجلس الجهوي ،وذلك لخلو النص من أي عبارة يستفاد منها اإللزام ،وهذا الرأي
ينسجم مع ما جاء في مقتضيات املادة  124القانون التي حددت املهام املسندة إلى املجلس الجهوي ومن
بينها إبداء النظر فقط في الشكايات املوجهة إليه ضد املوثقين داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ التوصل مع
رفع تقرير بشأنها إلى السيد الوكيل العام للملك ،دون ترتيب أي جزاء على عدم تطبيق ذلك ،ومع ذلك
يبقى إحالة الشكايات على املجلس الجهوي أمرا ضروريا ألنه ينسجم مع فلسفة القانون رقم  32.09الذي
تعمد إشراك ممثلي املوثقين في كل شؤونهم ،منذ اجتيازهم ملباراة االلتحاق إلى االمتحان النهائي إلى
العضوية في اللجنة اإلدارية املنصوص عليها في املادة  11وحتى إلى التأديب في حالة تبوث مسؤوليتهم

428ـ عبداللطيف الزويتيني ،أساس املسؤولية التأديبية من خالل قانون  32.09والعمل القضائي ،مرجع سابق ،ص .124
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التأديبية ،وإبداء وجهة نظر املجلس الجهوي سيكون لها بدون شك دور كبير في اتخاذ القرار املناسب في
الشكاية خصوصا إذا كانت وجهة النظر تلك موضوعية وبعيدة عن املجاملة والتحيز.
واملنطق السليم يقتض ي أخذها بعين االعتبار من طرف الوكالء العامين للملك عند تقريرهم في
الشكايات املحالة عليهم انسجاما مع فلسفة النص واعتبار أن الجميع ينشد املصلحة العامة.
ومرحلة البحث هذه واملتابعة وحتى مرحلة املراقبة يكون الوكيل العام للملك فيها مطوقا باملحافظة
على سرية األبحاث شأنه في ذلك شأن باقي املشاركين بمن فيهم املوثق موضوع الشكاية نفسه.
وال بد من اإلشارة إلى أن البحث مادام مقتصرا على الجانب التأديبي فإن الجهة التي تقوم به هي
الوكيل العام للملك ،أما عندما يتعداها ويصبح متعلقا بالجانب الجنائي فإن جهات البحث االعتيادية هي
التي يسند لها القيام به وذلك حسب الحاالت.429
وإذا تعلقت هذه املتابعات التأديبية بموثق عضو باللجنة املذكورة في املادة  ،11تعين عليه
االنسحاب من عضوية هذه اللجنة ويحل موثق أخر مكانه وذلك وفق ما نصت عليه املادة  81من قانون
التوثيق.
وكما جاء في الفقرة األخيرة من املادة  73من نفس القانون ،فإن املتابعات التأديبية ال تحول دون
تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو املتضررين وذلك زجرا لألفعال التي تكون جنحا أو
جنايات ،وبالتالي فمتابعة املوثق تأديبيا ،ال يمنع متابعته جنائيا في حالة كان الفعل املنسوب له يشكل
جنحة أو جنايات.
أما في ما تعلق بعالقة النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك بوزارة العدل في ظل املتغيرات
الحالية التي عرفها املغرب ،بنقل صالحية إشراف وزير العدل على قضاة النيابة العامة إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بموجب القانون  ،43033.17فقد أصدرت النيابة
العامة دورية لها بتاريخ  2يناير  2018تأكد فيها بقاء سلطة الرقابة على املهن القانونية والقضائية للسلطة
429ـ عبداللطيف الزويتيني ،أساس املسؤولية التأديبية من خالل قانون  32.09والعمل القضائي ،مرجع سابق ،ص .125
430ـ ظهير شريف رقم  1.17.75صادر في  8ذي الحجة  1438املوافق ل  30أغسطس بتنفيذ القانون رقم  33.17املتعلق
بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل غلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة
العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد  6605بتاريخ  27ذو الحجة 1438
املوافق ل  18ديسمبر  ،2017ص .5155
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الحكومية املكلفة بالعدل ،مما يحتم معه العمل على إشعار وزير العدل والحريات بكل إخالل منسوب
للموثق وباملتابعات املقامة ضدهم فضال عن اإلشعارات املوجهة للمجلس الجهوي.431
وتجدر اإلشارة أنه حسب املادة  77من قانون التوثيق ،فإعفاء املوثق من مهامه ال يحول دون
متابعته تأديبيا عن األفعال التي ارتكبها قبل اإلعفاء ،أي إذا تم إعفاء املوثق عن ممارسة املهنة لسبب من
األسباب املنصوص عليها في قانون التوثيق ،فإن إعفاءه هذا ال يحول دون متابعته تأديبيا عن األفعال التي
ارتكبها قبل إعفائه.
ولعل الحكمة من هذا املقتض ى أن املوثق قد يشعر باحتمال متابعته في مخالفة ما ،فيعمد إلى طلب
إعفائه من مهامه طمعا في عدم متابعته ،وبعد مرور مدة التقادم ،يلتمس إرجاعه إلى ممارسة املهنة بناء
على مقتضيات املادة  9من القانون  ،32.09و بالتالي يمكن تعينه موثقا وذلك إذا لم تجرى في حقه أي
متابعة تأديبية ،ودفعا لهذا التملص نصت املادة  77املذكورة على أن هذا اإلعفاء ال يحول دون املتابعة
التأديبية.432
كما تشير املادة  76من قانون التوثيق على أن املتابعات التأديبية تتقادم في حق املوثق في حالتين :
 بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب املخالفة؛ بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل املرتكب زجريا.وينقطع أمد هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات املتابعة أو التحقيق التي تأمر بها السلطة التأديبية
أو تباشره.
وتعتبر مقتضيات هذه املادة ضمانة جديدة جاء بها القانون الجديد  32.09في متابعة املوثقين
تأديبيا أو زجريا ،وهي من أهم حسنات هذا القانون ،بحيث نصت على أن املتابعة التأديبية املقامة في شأن
املوثق تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكابه املخالفة ،واملتابعة الزجرية تتقادم بتقادم

431ـ أسامة أوزيل ،حدود مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية ،رسالة لنيل دبلوم املاستر تخصص القانون
الخاص ،نوقشت بكلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر ،السنة الجامعية
 ،2019/2018ص .65-64
432ـ العلمي الحراق ،الوثيق في شرح قانون التوثيق ،مرجع سابق ،ص .162
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الدعوى العمومية ،كما نصت على أن أجل التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات املتابعة أو التحقيق
الذي تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
بمعنى أن أجل التقادم ينقطع بكل إجراء يقوم به الوكيل العام للملك ما عدا قرا الحفظ ،أو تقوم
به اللجنة التأديبية املنصوص عليها في املادة  11فيما يتعلق بتقادم املتابعات التأديبية ،كما ينقطع
التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق التي يقوم بها قاض ي التحقيق ،أو من إجراءات املتابعة التي تقوم
بها السلطة القضائية أو تأمر بالقيام به فيما يتعلق بتقادم املتبعات الزجرية ،أما قرار الحفظ الذي
تتخذه النيابة العامة في شأن األبحاث والتحري فيما يخص املتابعات الزجرية فإنه ال يقطع التقادم ،وذلك
كله طبقا ملقتضيات املادة  4336من قانون املسطرة الجنائية.434
وفي األخير نورد جدوال إحصائيا باملتابعات التأديبية والزجرية الخاصة باملوثقين: 435
السنة
نوع
املتابعة

2011

2012

2013

2014

2015

2016

التأديبية

95

58

56

26

72

79

67

36

43

42

27

27

الزجرية

433ـ تنص الفقرة األولى من املادة  6من قانون املسطرة الجنائية املغربي على أنه  " :ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية
بكل إجراء من إجراءات املتابعة أو التحقيق أو املحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به ،وبكل إجراء يعتبره
القانون قاطعا للتقادم".
434ـ العلمي الحراق ،الوثيق في شرح قانون التوثيق ،مرجع سابق ،ص .162-161
435ـ أحمد األمراني ،الرقابة القضائية على محرري العقود العقارية ،مقال منشور بمجلة املنارة للدراسات القانونية
واالدارية ،عدد  ،25يناير  ،2019ص .305
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ثانيا :مسطرة املحاكمة التأديبية وضماناتها
سنحاول التطرق ملسطرة املحاكمة التأديبية للموثق الذي تبت مسؤوليته التأديبية ( ، )1بعد ذلك
سنتطرق لتحديد الضمانات املخولة للموثق في القانون  32.09من أجل ضمان محاكمة تأديبية عادلة له
(.)2

 -1مسطرة املحاكمة التأديبية
إذا كان ظهير  4ماي  1925امللغى قد أسند تحريك املتابعة التأديبية للنيابة العامة ،وخص غرفة
املشورة باملحكمة االبتدائية بالنظر فيها بأحكام ابتدائية قابلة لالستئناف ،436فإن القانون  32.09جاء
بمقتضيات جديدة فيما يخص املحاكمة ،حيث أسند البت في املتابعة املرفوعة من طرف الوكيل العام
للملك إلى لجنة إدارية مكونة حسب املادة  11من القانون املذكور ،من السيد وزير العدل رئيسا أو من
يمثله ،ومن الوزير املكلف بقطاع املالية أو من يمثله ،ومن األمين العام للحكومة أو من يمثله ،ويختار
وزير العدل للعضوية في هذه اللجنة رئيسا أوال ملحكمة االستئناف أو نائبه ،ووكيال عاما للملك لدى
محكمة االستئناف أو نائبه ،وقاضيا من اإلدارة املركزية بوزارة العدل من الدرجة األولى على األقل بصفته
مقررا ،إضافة لذلك تتكون هذه اللجنة أيضا من رئيس املجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه ،ومن
رئيس ي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف املجلس الوطني.
و يظهر لنا من تركيبة هذه اللجنة أنها لجنة تأديبية إدارية بامتياز ،عكس املحاماة التي تكون الهيئة
هي املكلفة بالتأديب ،وعكس املفوضين القضائيين والعدول التي تكون اللجنة املكلفة بالتأديب لجنة
قضائية.
وتركيبة هذه اللجنة اإلدارية قد جاءت شاملة لكل الفعاليات التي لها عالقة بموضوع التوثيق وهذا
يعتبر مكسبا مهنيا كبيرا للموثقين ،فمن شأنه صيانة قدسية املهنة.
واملشرع املغربي لم يلزم اللجنة املذكورة بعقد جلساتها في أوقات معينة ،بل ترك لها الصالحية
الختيار تاريخ االنعقاد ،حسب جدول األعمال املتوفرة لديها ،وإن كانت هذه الصالحية في الحقيقة غير
مطلقة ،نظرا لتطويقها بآجال محددة للبت في كثير من الحاالت.

436ـ عبداللطيف الزويتيني ،أساس املسؤولية التأديبية من خالل قانون  32.09والعمل القضائي ،مرجع سابق ،ص .126
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واللجنة اإلدارية املنصوص عليها في املادة  11ليست جهة موكول لها البت في املتابعات التي يرفعها
إليها السادة الوكالء العامون فقط ،بل موكول إليها كذلك النظر في الطعون التي يتقدم بها السادة
املوثقون املوقفون مؤقتا عن العمل بمقتض ى قرار صادر من طرف الوكيل العام للملك وذلك في إطار
الفقرة الثانية من املادة  78من قانون التوثيق.
فهذا التوقيف املؤقت كما سبق الذكر هو تدبير احترازي وإجراء قضائي يتخذه الوكيل العام للملك
في حق املوثق بعد إذن من وزير العدل ،و هذا القرار هو القرار الوحيد القابل للطعن أمام اللجنة
املنصوص عليها في املادة .11
و مسطرة املحاكمة أمام هذه اللجنة تكون شفوية ،وحسب مقتضيات املادة  82من قانون التوثيق
يتم استدعاء املوثق املتابع قبل خمسة عشر يوما من التاريخ املحدد للنظر في القضية برسالة مضمونة
مع اإلشعار بالتوصل أو بواسطة النيابة العامة ،كما أن هذا االستدعاء يجب أن يتضمن يوم وساعة
ومكان اجتماع اللجنة ،مع اإلشارة إلى ملخص وقائع املتابعة ،كما يشعر املوثق في االستدعاء املذكور
بإمكانية اختيار موثق أو محامي أو هما معا ملؤازرته أمام هذه اللجنة ،كما يحق له أيضا بقوة القانون
االطالع على وثائق امللف وأخذ نسخ منها.
وعلى املوثق املتابع املثول شخصيا أمام اللجنة ،وفي حالة عدم حضوره رغم استدعائه بصفة
قانونية ولم يدل بأي عذر مقبول ،فإن اللجنة تبت في املتابعة في غيابه وذلك بمقرر معلل.
وحتى يتم تفعيل املقررات التأديبية فإن املشرع أوكل للسيد الوكيل العام للملك املوجود في دائرته
املوثق املتابع حسب مقتضيات املادة  83من قانون التوثيق تبليغها إلى املعني باألمر داخل أجل شهر من
تاريخ صدورها ،وذلك بواسطة محضر تبليغ توجه نسخة منه إلى السيد وزير العدل ،وأخرى لكل من
رئيس املجلس الوطني واملجلس الجهوي ،على أن يتولى رئيس اللجنة إشعار كل من الوزير املكلف باملالية
واملحافظ العام على امللكية العقارية ،إذا كانت العقوبة الصادر في حق املوثق هي اإليقاف أو العزل ،حتى
يتخذا كل التدابير الالزمة للتنفيذ كل في إطار اختصاصه.
ويجب وفق مقتضيات املادة  85على كل موثق صدرت في حقه عقوبة اإليقاف التخلي عن ممارسة
أي عمل من أعمال املهنة ،كما يجب على املوثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة
أي عمل من أعمال املهنة وعن وصف نفسه بصفة موثق ،وكل مخالفة لهذه املقتضيات يعاقب عليها
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املوثق حسب مقتضيات املادة  89من قانون التوثيق طبقا ملقتضيات الفصل  381437من مجموعة
القانون الجنائي.

 -2ضمانات املحاكمة التأديبية العادلة
إن القانون  32.09جاء بالعديد من الضمانات املهمة جدا ،والتي من شأنها بالفعل أن تحقق
محاكمة تأديبية عادلة للموثق ،وتجليات ذلك تظهر في اآلتي :
ـ ـ إحالة الشكايات املوجهة ضد املوثقين من طرف السيد الوكيل العام للملك على املجالس الجهوية
إلبداء وجهة النظر فيها قبل الشروع في البحث ،وهذه املجالس بحكم اطالعها فإن وجهة نظرها يمكن أن
يكون لها دور فعال في اتخاذ القرار األنسب ،خصوصا إذا كانت وجهة نظر موضوعية؛
ـ ـ إشعار املجلس الجهوي للموثقين بإحالة ملف املتابعة على اللجنة اإلدارية بمجرد إحالته ،حتى
يكون على بينة من األمر ليتمكن من التتبع واملواكبة؛
ـ ـ تحديد آجال كافية لتيهئ الدفاع من طرف املوثق املتابع عند استدعائه من طرف اللجنة؛
ـ ـ إمكانية مؤازرته أمام اللجنة من طرف موثق آخر أو محامي أو هما معا؛
ـ ـ تمكينه من االطالع على جميع وثائق ملف املتابعة وإمكانية حصوله على نسخ منها بقوة القانون؛
ـ ـ تقادم املتابعة التأديبية في حقه إما بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة ،أو بتقادم
الدعوى العمومية إذا كان الفعل املرتكب زجريا؛
ـ ـ إمكانية الطعن في املقررات التأديبية أمام املحكمة اإلدارية (وهذا موضوع الفقرة الثانية من هذا
البحث)؛
ـ ـ تطويق الوكيل العام للملك الذي يعتبر سلطة اتهام في املسطرة التأديبية بعدة آجال الهدف منها
اإلسراع بإنهاء املسطرة في ظروف عادية ومن ذلك مقتضيات الفقرة األخيرة من املادة  78من القانون
437ـ ينص الفصل  381من مجموعة القانون الجنائي املغربي على أنه  " :من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها
القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شرط اكتسابها ،دون أن يستوفي الشروط الالزمة لحمل ذلك
اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة ،يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آالف
درهم ،أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد"
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 32.09التي تلزمه بإحالة ملف املتابعة التأديبية على اللجنة التأديبية داخل أجل ثالثة أشهر في حالة
صدور حكم باإلحالة الجنائية.

الفقرة الثانية  :الطعن في املقررات التأديبية
يعتبر الطعن في املقررات التأديبية الصادر في حق املوثق من أرقى الضمانات التي وفرتها هاته
النصوص القانونية للموثق ،فتمكين املوثق من حق الطعن في املقررات الصادرة ضده فيه ما فيه من
الحماية لحقوقه.
وبالنظر لتشكيل اللجنة املنصوص عليها في املادة  ،11والتي لها الحق في إصدار املقررات التأديبية
في حق املوثق ،يظهر أنها لجنة إدارية بامتياز ،و بالتالي فالقرارات الصادرة عنها لها طبيعة إدارية محضة.
وإن القانون  32.09املتعلق بالتوثيق قد نسخ ما كان ظهير  4ماي  1925امللغى يعطيه للنيابات
العامة بصراحة النص بشأن الطعن في املقررات التأديبية الصادرة عن غرفتي املشورة االبتدائية
واالستئنافية كنظام قضائي للتأديب كقضاء عادي ،438حيث حلت محلها اللجنة اإلدارية التابعة لوزارة
العدل في البت في املتابعات التأديبية ضد املوثقين وفقا للمادة  11من القانون .32.09
و لقد أجازت املادة  84من قانون التوثيق الطعن في املقررات التأديبية ،ولكن هذا الطعن ال يكون
له أثر واقف ،بمعنى أن هذا الطعن ال يوقف التنفيذ للمقرر مبدئيا إال إذا قرر القضاء املختص ضرورة
إيقاف تنفيذ هذا املقرر وفقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة نفسها.
ويقدم الطعن في مقررات التأديب وكذا املطالبة بإيقاف تنفيذها طبقا للقواعد واإلجراءات
املنصوص عليها في القانون  41.90املحدث بموجبه املحاكم اإلدارية.439
و بالتالي فمسطرة هذا الطعن ستكون أوال أمام املحكمة االبتدائية اإلدارية ،الذي يكون حكمها
قابل للطعن أمام محكمة االستئناف اإلدارية ،ثم هذا القرار االستئنافي يكون قابل للطعن بالنقض أمام

438ـ إدريس الشبلي ،غرفة املشورة في النظام القضائي املغربي ،بحث نهاية التدريب باملعهد العالي للقضاء ،سنة التكوين
 ،2004/2002ص .56
439ـ القانون  41.90الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  1.91.225بتاريخ  10شتنبر ،1993املنشور بالجريدة الرسمية
عدد  4227بتاريخ جمادى  1414املوافق ل  3نونبر  ،1993ص .2168
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محكمة النقض وذلك في الغرفة اإلدارية بهذه املحكمة ،وتجدر اإلشارة إلى أن الطعن بالنقض في هذا
القرار االستئنافي ال يوقف التنفيذ إال ما استثني وفق أحكام الفصل  361440من قانون املسطرة املدنية.
وقد أحسن املشرع ما فعل بخصوص منح ضمانة اإللغاء للقضاء اإلداري نظرا ملرونة التعامل
املعروف في إصدار مقرراته من حفاظه على الحقوق والحريات من جهة ،وأيضا لطبيعة الجهة مصدرة
القرار التأديبي ،441فكل قرار قد يصدر عنها لعيب شكلي أو انحراف في السلطة أو النعدام التعليل أو
مخالفة القانون كان معه الحق للموثق املتضرر التقدم بالطعن فيه أمام هذه املحكمة داخل أجل 60
يوما  442من تاريخ تبليع القرار إليه ،وأكثر من ذلك استفادته من اإلعفاء من أداء الرسم القضائي لطلب
اإللغاء.443
وبالتالي يظهر أن القانون  32.09قد جاء بالعديد من الضمانات التي هدفها األسمى هو حماية
املوثق ،وكذا حماية املهنة ملا لها من هبة ووقار مميز ،ومن أبرز هذه الضمانات كما سبق الذكر إمكانية
الطعن في املقررات التأديبية الصادر عن لجنة التأديب.

خاتمة
إن موضوع املسؤولية التأديبية للموثق من املواضيع املهمة التي لم تحظى بقدرها من الدراسة،
فأثناء دراسة هذا املوضوع تبين لنا قلة املراجع التي تناولت هذا املوضوع بالدقة.
440ـ ينص الفصل  361من قانون املسطرة املدنية املغربي على أنه  " :ال يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إال في
األحوال اآلتية :
 -1في األحوال الشخصية؛
 -2في الزور الفرعي؛
 -3في التحفيظ العقاري.
يمكن عالوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائي أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات واألحكام
الصادرة في القضايا اإلدارية ومقررات السلطات اإلدارية التي وقع ضدها طلب اإللغاء".
441ـ أسامة أوزيل ،حدود مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية ،مرجع سابق ،ص .84
442ـ جاء في الفقرة األولى من املادة  23من القانون  41.90املحدث للمحاكم اإلدارية على أنه  " :يجب أن تقدم طلبات إلغاء
القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما تبتدئ من نشر أو تبليغ القرار
املطلوب إلغاءه إلى املعني باألمر".
443ـ جاء في املادة  22من القانون  41.90املحدث للمحاكم اإلدارية أنه  " :يعفى طلب اإللغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء
الرسم القضائي".
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فرغم أن القانون  32.09حاول تحديد األفعال التي ترتب مسؤولية املوثق إال أنه لم يحددها على
سبيل الحصر بل ذكرها على سبيل املثال ،دون تحديد املعيار الذي تقاس به مسؤولية املوثق في الخطأ
التأديبي املوجب للمتابعة ،مما جعل البعض يصنف هذه املخالفات في إطار املسؤولية التأديبية والبعض
اآلخر يصنفها في إطار مسؤوليات أخرى كاملسؤولية املدنية.
كما أنه من اإلشكاالت املطروحة هي كيفية إثبات قيام املوثق بالتزاماته لتجنب مسؤوليته
التأديبية ،خصوصا التزامه بنصح الزبون وتنوير إرادته ،فهذا االلتزام من االلتزامات التي يصعب على
املوثق إثبات قيامه بها ،وبالتالي على املشرع محاولة تحديد آلية تساعد املوثق في هذا الصدد من أجل
إثبات قيامه بهذا االلتزام.
ونشير إلى أن أحكام مسؤولية املوثق العصري كما هي مسطرة في التشريع املغربي غير منتظمة
بالشكل الذي يجعلها فعالة في حماية املوثق أوال ،تم حماية أطراف العالقة التعاقدية ومعهم األغيار ،وال
يقتصر األمر على املسؤولية التأديبية بل يتعداها للمسؤوليات األخرى ،كاملسؤولية املدنية واملسؤولية
الجنائية ،وبالتالي على املشرع املغربي القيام بالتفاتة حقيقية من أجل ضبط كل هذه املسؤوليات
وتحديدها ،ألنه ال يمكن الحديث عن التطور والتقدم دون إشراك مؤسسة التوثيق فيه ملا لها من دور
كبير.

الئحة املراجع:
الكتب:


سمير قطب ،حدود السلطة واملسؤولية اإلشرافية مع التطبيق على الشرطة ،دار النهضة
العربية ،طبيعة .1977



العلمي الحراق ،الوثيق في شرح قانون التوثيق ،دار السالم ،الرباط ،الطبعة األولى ،سنة .2014



لبنى الوزاني ،املسؤولية التأديبية على ضوء العمل القضائي ،مطبعة دار السالم ،الطبعة
األولى.2011 ،



محمد الربيعي ،األحكام الخاصة باملوثقين واملحررات الصادرة عنهم ،دراسة في ضوء
مستجدات قانون  16.03املتعلق بخطة العدالة وقانون  32.09املتعلق بالتوثيق ،مطبعة
النجاح الدار البيضاء ،نشر وتوزيع مكتبة املعرفة مراكش ،الطبعة الثالثة.2017 ،
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الرسائل:


أسامة أوزيل ،حدود مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية ،رسالة لنيل دبلوم
املاستر تخصص القانون الخاص ،نوقشت بكلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية
التابعة لجامعة ابن زهر ،السنة الجامعية .2019/2018



زبيدة مهداوي ،حماية املتعاملين مع املوثق من خالل قانون  ،32.09رسالة لنيل دبلوم املاستر
في القانون الخاص ،نوقش بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية التابعة لجامعة
سيدي محمد بن عبد هللا بفاس ،السنة الجامعية .2012-2011



يوسف أقصبي ،املسؤولية القانونية للموثق ،رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص،
نوقشت بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن
عبدهللا بفاس ،السنة الجامعية .2011-2010

بحوت نهاية التكوين:


إدريس الشبلي ،غرفة املشورة في النظام القضائي املغربي ،بحث نهاية التدريب باملعهد العالي
للقضاء ،سنة التكوين .2004/2002

املداخالت:


عبداللطيف الزويتيني ،أساس املسؤولية التأديبية من خالل قانون  32.09والعمل القضائي،
مداخلة ضمن اللقاء الوطني األول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري
باملغرب تحت شعار آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون  32.09والعمل القضائي ،سلسلة
دفاتر محكمة النقض ،العدد  ،20مطبعة األمنية – الرباط.2013 ،

املقاالت:


أحمد األمراني ،الرقابة القضائية على محرري العقود العقارية ،مقال منشور بمجلة املنارة
للدراسات القانونية واالدارية ،عدد  ،25يناير .2019
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عبداملجيد بوكير ،املسؤولية القانونية للموثقين العصريين بين ظهير رابع ماي  1925م
ومشروع القانون  32.09املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين ،مقال
منشور بمجلة القانون املغربي ،العدد .2011 ،19



ورقة عمل مقدمة في الحلقة الدراسية حول التعاون بين املهن الحرة ذات األهداف القانونية
املتقاربة ،الدار البيضاء 24 ،يونيو  ،1994مقال منشور بمجلة رسالة املحاماة ،العدد ،20
دجنبر 1994

املناشر:


منشور صادر عن وزارة العدل عدد  16س  ،2صادر ب  17فبراير 2017ن حول موضوع
استعمال تقنية التسجيل السمعي البصري عند توثيق العقود
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