المملك ـة المغربي ـة
المحكمة اإلدارية بالرباط

النشـرة القضائية
للمحكمة اإلدارية بالرباط
برسم سنة 2011
أعدها للنشر
المستشار بالمحكمة
د محمد الهيني
تحت إشراف رئيس المحكمة
ذ محمد صقـلي حسيني
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رئيس المحكمة

الفهرس

 تقديم النشرة– مبادئ قضائية ودراسات قـانونية -
 -مبادئ قضائية
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 -دراسات قـانونية

تقديم النشرة
عرفت المحكمة اإلدارية بالرباط خالل السنة القضائية  2011نشاطا
قضائيا متمي از على مستوى األوامر و األحكام الصادرة عنها ،والمجهودات
المبذولة لتنفيذها  ،واالجتماعات الدورية المنعقدة لمناقشة اإلشكاالت المطروحة
وتوحيد العمل القضائي بشأنها بغية الرفع من فعالية ومصداقية الجهاز القضائي
وتعزيز كفاءاته .وفي هذا السياق يندرج صدور هذا العدد من نشاط هذه المحكمة
كمنبر هادف إلي تسليط الضوء على ما أصدرته من أوامر و أحكام بمناسبة
البت في النزاعات التي عرضت عليها ،ورصد مختلف التطورات التي شهدتها
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على المستويين الكمي و الكيفي،إب ار از للنشاط المبذول في هذا اإلطار من
جهة،وتعميما للمعلومة القانونية والقضائية من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق ،يأتي هذا العدد الذي يضم نشرة إدارية بشأن
النشاط القضائي لهذه المحكمة  ،وأخرى قضائية تحتوي على مبادئ وقواعد
قضائية صادرة عن مؤسسة رئيس المحكمة وقضاء الموضوع بمختلف مواضيعه
الموزعة بين قضاء اإللغاء والقضاء الشامل فضال عن قواعد أخرى مستقاة من
العمل القضائي لمحكمتي االستئناف اإلداريتين بالرباط ومراكش والغرفة اإلدارية
بمحكمة النقض.
كما حرصنا على إغناء هاته النشرة بأبحاث ودراسات قانونية للسادة
قضاة هذه المحكمة في مواضيع علمية وعملية جديرة بالبحث و الدراسة والتي تم
بلورة محاورها الرئيسية في إطار االجتماعات الدورية التي تعقدها المحكمة من
أجل توحيد الرؤى القضائية بشأنها بغية ضمان جودة الخدمة القضائية التي لم
يكن باإلمكان بلوغها لوال مساهمات مختلف العاملين بهذه المحكمة من قضاة
ومفوضين ملكيين وموظفين بذلوا مجهودات جديرة بالتنويه واإلشادة في ظل جو
االنسجام والتعاون القائم بين مؤسستي رئيس المحكمة والرئيس األول لمحكمة
االستئناف اإلدارية بالرباط والذي كان من نتائجه المباشرة الحصيلة

النوعية

للنشاط القضائي موضوع هذه النشرة.
واذا كان بلوغ التميز أم ار شاقا ،فإن الحفاظ عليه يبقى أكثر مشقة
وأصعب مناال  ،مما يجعلنا أكثر من أي وقت مضى ،مطالبين باالستمرار في
العمل الدؤوب وبذل أقصى الجهد للمحافظة على هذا التميز في مجال المحافظة
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على الحقوق والحريات ودعم دولة الحق والقانون التي من أهم أهدافها السامية
تحقيق ركائز وعماد أركان العدالة في خدمة المواطن كما نادى بها صاحب
الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا.
ذ محمد صقلي حسيني
رئيس المحكمة
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مبادئ قضائية ودراسات قـانونية
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تقديم

يعتبر القضاء اإلداري بامتياز المنشئ لجل مبادئ القانون اإلداري ،مما يبرز
معه الدور المميز الذي يضطلع به القاضي اإلداري في الخصومة اإلدارية و
تكريسه للحلول القضائية .
و اليتوخى فقط تطبيق القانون و إنما أيضا تحقيق مبادئ العدالة و اإلنصاف
،و لعل هذا األثر القضائي المستخرج من تطبيقات قضائية عرضت على
المحكمة اإلدارية بالرباط ،برسم السنة القضائية  ،2011أكبر دليل على
المجهود المبذول من طرف القاضي اإلداري في سبر أغوار النزاع القائم بين
مراكز قانونية غير متكافئة و تتويج هذا المجهود بمبادئ قضائية تستحضر
موقف محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بشأنها و بعض مبادئ محكمة
النقض في النوازل ذات االرتباط التي عرضت على المحكمة اإلدارية.
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الفصل األول

مبادئ قضائية
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الفرع األول
القضاء االستعجالي واألوامر المبنية على
طلب

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
9

المبحث األول
القضاء االستعجالي
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المبادئ القضائية للمحكمة اإلدارية بالرباط
ملف

امر

رقم

رقم

القاعدة

تاريخ صدوره

 اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري ,رهين برفض المنفذ عليه الوفاء أو تصريحه بعجزه عنالتنفيذ حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  440من قانون المسطرة المدنية .
 -قيام اإلدارة المحجوز عليها بإيداع مبلغ التعويض المحكووم بوه فوي إطوار نقول ملييوة العقوار

/1/26
2011

828

2011/5/31

849

2011/6/15

895

2011/6/29

ألجل المنفعة العامة,لدى صندوق اإليداع والتدبير,يعني تحقق تنفيذ سند الحجز الذي قضى –
ومن جملة ما قضى به  -بإيداع التعويض موضوعه لدى صندوق اإليداع والتعويض ,انسجاما
مو

الضووابل المنصووي عليهووا فوي القووانون رقوم  81/7المتعلووق بنوزع الملييووة ألجول المنفعووة

العامة واالحتالل المؤقت قانون نزع المليية .مما يحول دون مواصلة مسطرة الحجز لدى الغير
النتفاء مبررها القانوني .رفض طلب تصحيح الحجز لدى الغير نعم.

/1/819
2011

/1/829
2011

 إثبووات حووال الوقووائ الماديووة فووي إطووار ت وواجهي الحتمووال اسووتعماله فووي ن وزاع إداري مرتقووبمشروط بتوفر عنصر االستعجال بمفهوم الخشية من ضرر يصعب تداركوه بفووات الوقوت تحوت
طائلة األمر برفض الطلب.
 سلطة القضاء االستعجالي للتصدي لحاالت االعتداء المادي عن طريق إيقاف مفعوله يقابلهامبوودأ توورجبح المصوولحة العامووة علووى المصوولحة الخاصووة متووى ترتووب عوون هووذا االعتووداء إحوودا
منشوةة عامووة ,العتبووارات مسووتمدة موون ضوورورة "الحفوواع علوى المووال العووام" وكووون" المنشووةة
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العامة المحدثة على وجه غير سليم ,ال يمكن هدمها".
 -إحدا

بنايات إدارية تابعة للوزارة المدعى عليها في العقوار المعنوي باالعتوداء الموادي منوذ

سنة  1981يبرر الحفاع على أداء هذه المرافق لخدماتها على وجه منوتمم بمراعواة للموال
العووام الووذي أنفووق موون أجوول إنجازهووا وعوودم توودخل صوواحب المصوولحة فووي اإلبووان إليقوواف أشووغال
إحووداثها والووذي تتحووول حقوقووه فووي الحالووة المعروضووة إلووى تعووويض كاموول فووي نطوواق القضوواء
الشامل األمر بعدم قبول الطلب  :نعم.
 تندرج الطلبات المتعلقة بتحويل المبالغ المالية المودعة في إطار القانون رقم  81/7المتعلقبنزع المليية ألجل المنفعة العامة واالحتالل المؤقت لدى صندوق هاته المحكمة ضمن إجراءات
تنفيذ األحكام التي يختي بالبت فيها رئيس المحكمة اإلدارية أو من ينوب عنه بصفته هاته
/1/742

893

2011/6/29

/1/827

939

2011/7/20

992

2011/8/10

1003

2011/8/17

2011

مقاضي للتنفيذ وليس قاضيا للمستعجالت .
 وضوووا المرايووز القانونيووة لاطووراف المعنيووة بووالتعويض المووراد تحويلووه حيووال قواعوود التنفيووذوالفصلين  26و 30من القانون رقم  81/7اآلنف الذكر  .شرط لالستجابة لمثل هذه الطلبات

 امتناع اإلدارة المطلوب ضدها التنفيذ عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر قانوني يسقل قرينةمالءة ذمتها المالية ويبرر القيام بالتنفيذ الجبري على أموالها الخاصة أو المرصودة للتنفيذ
والتي ال تةثير لها على سيرها العادي تجسيدا لصبغة اإللزام التي تفرضها بحكم القانون قوة

2011

الشيء المقضي به الواجب االمتثال لها.
 رئيس المحكمة اإلدارية المرج القضوائي المخوتي بوالنمر فوي طلوب المصوادقة علوى الحجوزلدى الغير بناء على سند تنفيذي بصفته هذه وليس كقاضي للمستعجالت والذي يصدر حكموا
بالمصادقة على الحجز لدى الغيور بعود التةيود مون وجوود المبوالغ المحجووزة بوين يودي المحجووز
لديه الذي يةمره بتسليم تلك المبالغ إلى طالب التنفيذ صاحب السند التنفيذي.

1/947
2011/
1/967
2011/

 إن الحجووز لوودى الغيوور المبنووي علووى سووند تنفيووذي يقتضووي المصووادقة عليووه باعتبووار أن الوودينثابت وليس محل أي منازعة .امتناع عن التنفيذ بدون مبرر ..حجز لدى الغير..نعم.
 طلب استصدار أمر إلى رئيس مقاطعة حضرية من أجل العمول علوى إيقواف أشوغال موضووعرخي إدارية ينطوي على إيقواف لمفعوول هوذه الورخي وبالتوالي إيقواف تنفيوذ قورارات إداريوة
التي تختي بوالنمر فيهوا محكموة الموضووع عطفوا علوى الموادة  24مون القوانون رقوم 41/90
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المحدثة بموجبه المحايم اإلدارية ...عدم اختصاي قاضي المستعجالت بالبت في الطلب بنعم
.
تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين الضريبي فوي إطوار القواعود العاموة لالسوتعجال وحيوادا علوىالضووووابل المنصووووي عليهوووا فوووي الموووادتين  117و 118مووون القوووانون  15/ 97بمثابوووة مدونوووة

/1094
/1

1052

2011/9/21

تحصيل الديون العمومية متى توافرت في الطلب حالة االستعجال المستمدة مون الضورر الوذي
يصعب تداركه بعد التنفيذ وجدية السبب بمفهوم المنازعة اآليلة بحسب الماهر إلى إلغاء الدين

2011

الضريبي أو مسطرة تحصيله موضوعا .

 تواتر عمل قاضي المستعجالت اإلداري على جواز المطالبوة بوإجراء خبورة كطلوب أصولي فويإطووار القواعوود العامووة لالسووتعجال ,لمجوورد اسوووتيفاء هووذه المطالبووة لشوورطي االسووتعجال وعووودم
1/906
2011/

المساس لما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
1071

2011/9/30

 المطالبووة بتحديوود المسوواحة المقتطعووة موون عقووار الطالووب جوراء أشووغال إعووادة تهيئووة المنطقووةالمتواجد فيها وفقا لوثائق التعمير الجاري بها العمل

ولترتيب اآلثار القانونية على ذلك في

اقرب األوقات قبل اندثار معالم هذه الواقعة أمر تتووافر فيوه حالوة االسوتعجال ولويس مون شوةن
االستجابة اليه المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر االستجابة للطلب  :نعم.

 تعوود عمليووات إقامووة األعموودة اليهرمائيووة موون قبيوول االرتفاقووات القانونيووة المنصوووي عليهووابالفصوول  2موون مهيوور  1977/09/12المغيوور والمووتمم لمهيوور 19 63/08/05المتعلووق بإحوودا

/1069
/1

1129

2011/11/9

المكتب الوطني لليهرماء ,والتي تنتفي معها حالة االعتداء المادي عالوة على عدم تجريودها
المالك من مليية عقاره وتخويله في هذا الخصوي إمكانية المطالبة بالتعويض عون األضورار

2011

الناتجة عن إقامة األعمدة المذكورة  .عدم جواز األمر بإيقافها نعم.

 -اختصوواي القضوواء االسووتعجالي اإلداري باتخوواذ اإلج وراءات الوقتيووة اليفيلووة بالمحافمووة علووى

/1038
/1
2011

1091

/10/19
2011

الحقوق المتنازع بشةنها موضووعا مشوروط بتووافر عنصور االسوتعجال وعودم المسواس بجووهر
الحق.
 -طلب إيقاف مصادرة الضمان النهائي ,ينطوي على الوقوف على مشروعية قرار فسخ عقود
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الصفقة موضوعه ومدى اإلخالل ببنود هذا السند المعتبر بمثابة شوريعة بوين طرفيوه وبالتوالي
المساس بجوهر النزاع  ...األمر برف النمر لعدم االختصاي نعم .

1/843
2011/

1120

1128

2011/11/9

 -اختصاي رئيس المحكمة اإلدارية بصفته قاضيا للمسوتعجالت بوالنمر فوي طلوب رفو الورهن

/1074
2011

التحصووويل فوووي إطوووار القواعووود العاموووة االسوووتعجال وحيوووادا علوووى ضووووابل إيقووواف األداء والتنفيوووذ
المنصوي عليها في المادتين  117و  118من مدونة تحصيل الديون العمومية  :نعم .

2011

/1

اليافية واليفيلة بتامين الدين الضريبي تحت طائلة األمر بعدم قبول الطلب.

 -تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية مون األسوباب الجديوة لقبوول طلوب إيقواف إجوراءات

/1063
/1

2011/11/9

 -المنازعة في تقديرات وعاء الضريبة ال تعفي الخاض للضريبة من وجووب تقوديم الضومانة

الواق على عقار الملزم باألداء رهين بزوال الدين العمومي سند الرهن .
1132

2011/11/9

1139

2011/11/9

 صوودور ق ورار نهووائي يقضووي بإلغوواء مقوورر اللجنووة الوطنيووة محوول الطعوون لعوودم صووحة مسووطرةالتصحيح المعتمدة في إصدار ضرائب مون جملتهوا الضوريبة علوى القيموة المضوافة سوند الورهن
الرسمي ,يبرر األمر برف هذا الرهن لزوال سند إجرائه نعم.

1/994
2011/

تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الشخي المعنوي العام الممتن عن تنفيذ حكم حائز بقوة
تحت طائلة األمر بعدم قبول الطلب.

 -يجوز تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة أشخاي القانون العوام متوى دل مواهر األوراق

/1024
/1
2011

الشيء المقضى به رهين بتحرير محضر االمتناع عن التنفيذ فوي حقوه بودون مبورر قوانوني

187

/11/30
2001

علووى امتنوواعهم غيوور المبوورر عوون التنفيووذ غيوور المقتوورن بوسووائل قانونيووة بديلووة موون شووةنها
إجبارهم على االمتثال لقوة الشيء المقضي به..
 -يراعى في تحديد الغرامة التهديدية طبيعة العمل موضوع الحكم الممتن بدون مسوغ قانوني
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عن تنفيذه وأهميته ومستوى التعنت المسجل في حق اإلدارة الممتنعة من التنفيذ.

من شروط المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتيالعامة

لالستعجال  ,جدية السبوووب المستمد من ماهر المستندات التي يعتمدها

طالب

اإليقاف ,بمناسبة طعنه اإلداري أو الموضوعي الضريبي .

/1071
/1

في إطار القواعد

1130

2011/11/9

2011

-عدم تقدم

الخاض

للضريبة

بةي طعن إداري أمام مصلحة الوعاء الضريبي المعنية

بالضريبة المفروضة حياله أو قضائي ينازع من خالله في قانونية هذا التوجيب الضريبي.
يحول دون الوقوف على مدى جدية طلبه بإيقاف إجراءات التحصيل ويبرر بالتالي األمر بعدم
قبول الطلب نعم.

األسباب التي يمكن اعتمادها عند إثارة الصعوبة في التنفيذ هي تلك الطارئة بعد

/1093
/1

1138

2011/11/9

2011

صدور الحكم المثارة بشأنه الصعوبة.

-الطعن بإعادة النمور كطعون غيور عوادي واسوتثنائي ال يوقوف التنفيوذ بقووة القوانون

رفوض

طلب إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه نعم

 استصدار حكم بإلغاء مسطرة فرض الضريبة موضوع إجراءات التحصيل من شةنه أن يشكلصعوبة قانونية في مواصلة تنفيذ تحصيل الدين الضريبي لزوال القوة التنفيذية للسند التنفيذي

/1048
/1

1094

2011/11/9

2011

بتحصيلها .
 إيقوواف إج وراءات التحصوويل الضووريبة موضوووع الحكووم باإللغوواء لغايووة البووت نهاءيووا فووي جوووعرالنزاع  ...نعم.

/1096
/1
2011

1157

/11/23
2011

قيووام جهووة الخزينووة الموودعى عليهووا بإيقوواع حجووز بواسووطة مسووطرة اإلشووعار للغيوور الحووائز علووى
حساب بنكوي للملوزم بواألداء وفوي حودود مبلوغ الودين الضوريبي المعنوي بهوذا اإلجوراء

ضومانة

مؤمنة الستخالي الدين المذكور,ومترتب عنها األمر بإيقاف تنفيذ مسطرة تحصيله نعم .

منشورة عبر موقع
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طلب تنفيذ ايقاف دن عمومي
/1052
/1

1116

2010

/10/31
2011

 اإلعفاء من شورط تيووين الضومانة بوين يودي القوابض الموالي رهوين بوجوود منازعوة جديوة فويصفة الملزم كخاض للضريبة او في قانونية تةسيس هذه الضريبة ومسطرة تحصيلها.
 المنازعة في إعادة تقدير وعاء الضريبة ...وجوب تيوين الضمانة المذكورة تحت طائلة عودمالقبول.
 يختي قاضي المستعجالت اإلداري بالنمر في طلب رف الحجز المضروب عن طريق مسطرةاإلشعار للغيور الحوائز فوي قوي إطوار القواعود العاموة لالسوتعجال متوى ايتسوى هوذا الحجوز لطواب
التعسف أو انصب على أموال ال تخي الملزم باألداء.

/1067
/1
2011

1113

2011/10/31

 مووادام اإلشووعار للغيوور الحووائز الووذي يباشووره القووابض المووالي قوود انصووب علووى حسوواب بنكووي اليخووي المحووامي الملووزم بصووفة شخصووية نوانمووا انصووب علووى ودائو زمنائووه حسووب الموواهر موون
الشهادة البنكية المدلى بها في الملف فإن تدخل قاضي المستعجالت اإلداري من أجل الحد من
مفعول اإلجراء المذكور له ما يبرره لدرء الخطر الوذي يهودد الحوق الموراد حمايتوه المتمثول فوي
ودائ الزمناء الذين ال عالقة لهم بالدين الضريبي الذي بوشر ذلك اإلجراء بسوببه رفو
 :نعم.
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الحجوز

المبحث الثاني
األوامر المبنية على طلب

حكم رقم 270 :

منشورة عبر موقع
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بتاريخ 2011 / 10 / 07 :
ملف رقم 2011-2-270 :
القاعدة
المطالبة بسحب مبالغ مالية موضوو حزوت تحي وي روادر عو
زهة القضاء العادي – عدم اختراص رئيس المحكمة اإلدارية  -نعم

حكم رقم 268 :
بتاريخ 2011 /10/ 05 :
ملف رقم 2011-2-268 :
القاعدة
اختراص رئيس المحكمة اإلدارية بإردار األوامر المبنية على
طلب البد م توافر شرط االستعزال وميهومو الضورر الويي يخشوى توالو
أو اندثار معالم بمرور الوقت.
الطلووب المتعلوون بانتووداب أحوود مووفموري التنييووي الستيسووار الزهووة
اإلدارية المكلية بمليات الرويادلة –طلوب متعلون بتهيوس وسويلة للودفا يمكو
التثبووت منوو بمحكمووة الموضووو –انتيوواء عنروور االسووتعزال والحكووم بعوودم
القبول -نعم.

حكم رقم 274 :
بتاريخ 2011 / 10 / 11 :
ملف رقم 2011-2-274 :
القاعدة
إروودار األواموور المبنيووة علووى طلووب مو طوورف رئوويس المحكمووة
اإلدارية رهي بتوافر حالة االستعزال ميهوم الخشية م ضيا معالم واقعوة
منشورة عبر موقع
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إيا انت ر الطالب معاينتها بواسطة محكمة الموضوو -إثبوات وقوائم منسوحب
تاريخهووا إلووى سوونة  2002انتيوواء عنروور االس وتعزال والحكووم بعوودم القبووول -
نعم.

حكم رقم 281 :
بتاريخ 2011 / 10 /17 :
ملف رقم 2011-2-281 :
القاعدة
اختراص رئيس المحكمة اإلدارية بإردار األوامر المبنية على
الطلب مستمد م اختراص المحكمة اإلدارية التي يعتبر زتء منها .
أروول النووتا ميوور معووروه علووى هووي المحكمووة  -الحكووم بعوودم
القبول  -نعم.

حكم رقم 288 :
بتاريخ 2011 / 10 / 19 :
ملف رقم 2011-2-288 :
القاعدة
أروول النووتا متروول بففعووال معاقووب مليهووا فووي القووانو الزنووائي
ميوور متروول بالمناتعووات الووواردة فووي المووادة  8مو فووانو  41-90المحدثووة
بموزب المحاكم اإلدارية – طلب مير مبرر -عدم القبول – نعم
حكم رقم 293 :
بتاريخ 2011 /10 / 25 :

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
19

ملف رقم 2011-2-293 :
القاعدة
أروول النووتا ميوور معووروه علووى المحكمووة اإلداريووة بوول علووى
القضاء العادي  -الحكم بعدم القبول  -نعم
حكم رقم 294 :
بتاريخ 2011 / 10/ 26 :
ملف رقم 2011-2-294 :
القاعدة
التفكوود م و االختروواص النوووعي يعتبوور شوورطا لقبووول الطلووب ال
دفعا حسب القواعد العامة أمام رئيس المحكمة اإلدارية بخرووص األوامور
المبنية على طلب .

منشورة عبر موقع
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الفرع الثاني
مبادئ قضاء الموضوع
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المبحث األول
قضاء اإللغاء
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حكم رقم 1459 :
بتاريخ 2011/4/14 :
ملف رقم 2010/5/156:
القاعدة
القرار المطعو في مشوب باالنحراف في استعمال السلطة ...إلغاؤ لهي العلة
...نعم .

حكم رقم 2177 :
بتاريخ 2011/06/ 16:
ملف رقم 2010-5-371 :
القاعدة
الطع باإللغاء ضد قرار إداري يزعل المحكمة اإلدارية مخترة للبت في النتا
...نعم.
حكم رقم 2696 :
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بتاريخ 2011/9/26 :
ملف رقم 05-1-183 :
القاعدة
ثبوت كو القرار المطعو في مبني على سبب رحيح ...رفه الطلب
إلغائ ...نعم.

حكم رقم 110 :
بتاريخ

2011/01/07 :

ملف رقم 09/5/436 :
القاعدة
الطع باإللغاء المنرب على قرار ال وزود ل  ...عدم قبول  ...نعم.

حكم رقم 85 :
بتاريخ 2011/1/5 :
ملف رقم 10/5/264 :
القاعدة

التناتل المقدم م طرف الطاعنة منسزما مم مقتضيات اليرل  119م قانو
المسطرة المدنية واليي ليس م شفن أ يضر بمرلحة الطرف المطلوب في
الطع  ،ال يسم المحكمة إال اإلشهاد علي .
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حكم رقم 258 :
بتاريخ 2011/1/12 :
ملف رقم 10-5-240 :
القـاعدة
ال يمكــط تقبيــي مقتضــيات الفص ــل  75مك ــرر م ــط ق ــانو الوويف ــة العمومي ــة إال ــي حال ــة تعم ــد
المووف ترك الوويفة ...
اعتمــاد اإلدارة واقعــة عــدد تواوــد المووــف المووــود ــي رلصــة مرضــية بمن ل ـ

ســاس للقــول

بتر للوويفة عمدا ضال عط صدور القرار القـاضي بع ل عط وهـة يـر متتصـة  ...الحكـم بالغـاء
قرار الع ل  ...نعم .

حكم رقم 962 :
بتاريخ

2011/03/02 :

ملف رقم 2010/05/133 :
القاعدة
إ تقاطم مرلحة المو ف الشخرية المتمثلة في طلب االستقالة  ،مم المرلحة
العامة المتمثلة في ضرورة االستمرار في العمل الو ييي وتغطية الحازيات
المتتايدة للمرفن العمومي الطبي  ،يعطي لإلدارة مساحة تقديرية التخاي القرار
المناسب بردد طلب االستقالة  ،وال رقابة قضائية على هي المساحة إال م باب
الغلو في التقدير أو االنحراف ع المرلحة العامة.
حكم رقم 1213 :
بتاريخ 2011/3/23 :
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ملف رقم 11/4/6 :
القاعدة

إيقاف تنييي قرار إداري يستوزب توفر عنرري الزديوة واالسوتعزال تحوت طائلوة
رفه الطلب  ...نعم .

حكم رقم 1298 :
بتاريخ

2011/03/30 :

ملف رقم 2010/05/22 :

القاعدة
إ األرل أ قرارات اإلدارة تحمل على قرينة المشروعية  ،وم يدعي
انحرافها ع المرلحة العامة  ،يقم علي عبء إثبات يلك .
إ اإلدارة بردد إعادة تن يم مرفقها أو إعادة نشر مو ييها تملك سلطة تقديرية
ضابطها المرلحة العامة وعدم خرق المبادئ العامة للقانو المرتبطة بنقل
المو يي  ،وليس م ضمنها بالطبم عدم اتخاي أي قرار بالنقل إال بناء على طلب
م المعني باألمر.
حكم رقم 1377 :

بتاريخ 2011/4/7 :
ملف رقم 10/5/310 :
القاعدة
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مزرد رسالة تيكيرية بمضمو نص قانوني – إحداثها ألثر قانوني على المخاطب
بها – ال – اعتبارها قرارا إداريا قابال للطع في باإللغاء – ال .
حكم رقم 2014 :
بتاريخ 2011/6/2 :
ملف رقم 05/1/303 :
القاعدة
التناتل ع الدعوى وفن مقتضيات المادة  119م قانو المسطرة المدنية  ،ال يسم المحكمة
إال اإلشهاد علي  ...نعم .

حكم رقم 2272 :
بتاريخ 2011/6/27 :
ملف رقم 09-5-260 :

القاعدة
 -1القرارات الرادرة ع المكتب الوطني للسكك الحديدية إدارية  ...نعم .
 -2انعقاد االختراص النوعي لهي المحكمة للبت في الطلب  ...نعم .

حكم رقم 2346 :
بتاريخ 2011/7/7 :
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ملف رقم 09/5/99 :
القاعدة
خلو القرار م عيوب المشروعة المنروص عليها في المادة  20م قانو 90-41
المحدث للمحاكم اإلدارية  ،إلغاؤ  ...ال .

حكم رقم 2660 :
بتاريخ 2011/09/15 :
ملف رقم 2011/5/89 :
القاعدة
 تنييي حكم قضائي حائت لقوة الشيء المقضي ب قضى بإلغاء قرار الوتير برفهمعادلة شهادة  ...وإعادة اتبا المسطرة الوازبة في منح المعادلة  ...ال
إعمال الوتير الوري على القطا لسلطت التقديرية لتنييي الحكم المكور  ...نعم .

حكم رقم 2660 :
بتاريخ 2011/09/15 :
ملف رقم 2011/5/89 :
القاعدة
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 تنييي حكم قضائي حائت لقوة الشيء المقضي ب قضى بإلغاء قرار الوتير برفهمعادلة شهادة  ...وإعادة اتبا المسطرة الوازبة في منح المعادلة  ...ال
إعمال الوتير الوري على القطا لسلطت التقديرية لتنييي الحكم المكور  ...نعم .

بتاريخ 2011/11/4 :
ملف رقم 2011/4/106 :
القاعدة
توفر عنرري الزدية واالستعزال  ...االستزابة لطلوب إيقواف تنييوي قورار إداري ...
نعم .

حكم رقم 3395 :
بتاريخ 2011/12/1 :
ملف رقم 09-5-449 :
القاعدة
متى كانت التقييدات العقارية تتم ليائدة الملك العام للدولة  ،فإنها معياة م الرسوم
العقارية عمال بمقتضيات هير . 1941/3/21

حكم رقم 3505 :
بتاريخ

2011/12/12 :
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ملف رقم 09/5/292 :
القاعدة
القرار اإلداري المبني على سبب مير واقعي متسم بالتزاوت في استعمال السلطة ،
إلغاؤ  ،نعم .
المادة  28م قانو التعمير  ":عدم إنزات أي تغيير رمم مرور  10سنوات في
األراضي المعل عنها للمنيعة العامة بمقتضى نص قانوني .
حكم رقم 287 :
بتاريخ 2011/1/12 :
ملف رقم 2010-5-31 :
القاعدة
 -1إ م و ل و المروولحة فووي إلغوواء قوورار إداري معيووب بتزوواوت
السلطة  ،ل الرية في تقديم الطع ضد القرار الميكور .
 -2إ رووودور حكوووم قضوووائي نهوووائي بإلغووواء قووورار إداري يرتوووب
بشكل مباشر أثرا واضحا وحاسما يتمثل فوي إعوادة الوضوم اإلداري إلوى موا
كا علي قبل ردور القرار الملغى قضائيا .
حكم رقم 139 :
بتاريخ 2011/1/10 :
ملف رقم 2010-5-265 :
القاعدة
ثبوت كو القرار المطعو في مبني على سوبب مشورو إلغواؤ
...ال

.

حكم رقم 326 :
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بتاريخ 2011/1/17 :
ملف رقم  08-256 :غ
القاعدة

التناتل اليي ال يكو محل مناتعة م طرف المدعى علي ال يسم المحكمة إال
اإلشهاد علي ...نعم .
حكم رقم 509 :
بتاريخ 2011/01/31 :
ملف رقم 2010-5-148 :
القاعدة
ثبوت كو المراسلة المطعو فيها ال ترقى إلى مرتبة القرار اإلداري عدم قبول
الطع باإللغاء ...نعم .
حكم رقم 542 :
بتاريخ 2011/01/26 :
ملف رقم 2010-5-165 :
القاعدة
إرابة الطاع بمشواكل روحية نيسوية حالوت بينو وبوي متاولتو لعملو تعتبور مو
قبيل القوة القاهرة التي تنيي عن واقعوة التغيوب الوال مبورر ...االسوتزابة لطلوب إلغواء
قرار عتل  ...نعم .

حكم رقم 295 :
بتاريخ 2011/01/13 :
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ملف رقم 09/5/516 :
القاعدة

احترام اإلدارة لمقتضيات اليرل  75مكرر م الن ام األساسي العام للو يية
العمومية م توزي إنيار بااللتحاق بالعمل للمعني باألمر  ،وإيقاف ررف راتب
عند تعير تورل باإلنيار  ،يترتب عن الترريح بمشروعية قرار العتل .

حكم رقم 534 :
بتاريخ 2011/01/26 :
ملف رقم 2010-5-349 :

القاعدة
 تعتبر اآلزال المحددة في المادة  23م قانو  41-90بشف إحداث المحاكماإلدارية  ،والمتعلقة بدعاوى اإللغاء ( تزاوت السلطة) م الن ام العام  ،وليا فعدم
التقيد بها يرتب الحكم بعدم قبول الدعوى...نعم.
 -العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ حسبما استقر علي العمل القضائي بالمغرب...نعم.

حكم رقم 253 :
بتاريخ 2011/1/12 :
ملف رقم  07/362 :غ

القاعدة
ال يوز قاضي اإللغاء أوامر لإلدارة بالقيام بعمل أو االمتنا عن بل يكتيي
بمراقبة مشروعية القرار اإلداري الرادر عنها ومحاكمت م خالل إردار قرار
بإلغائ مم ترتيب كافة اآلثار القانونية  ...رفه الطلب .
حكم رقم 762 :
بتاريخ 2011/2/10 :
منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
32

ملف رقم 2010-5-236 :
القاعدة
عدم احترام المدعي لمسطرة الورول المنروص عليها في الموادة  48مو
القانو رقم  78.00المتعلن بالميثاق الزماعي بشوف دعووى إلغواء مرفوعوة ضود
زماعة حضرية يزعل م دعوا معيبة شكال ...عدم قبولها ...نعم .

حكم رقم 763 :
بتاريخ 2011/2/10 :
ملف رقم 2010-5-326 :
القاعدة
الزمم بوي دعووى اإللغواء ودعووى فحوص الشورعية فوي مقوال واحود ...عودم
قبول الطلب ...نعم .

حكم رقم 702 :
بتاريخ 2011/2/3 :
ملف رقم 2010-5-138 :
القاعدة
القرار القاضي بوالتوقيف عو العمول إلوى حوي المثوول أموام المزلوس التوفديبي
يعتبوور قوورارا مؤقتووا يو طووابم تمهيوودي ويبقووى ميوور مووؤثر فووي المركووت القووانوني
واإلداري ومير قابل للطع باإللغاء ...عدم قبول الطلب ...نعم .
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حكم رقم 703 :
بتاريخ 2011/2/3 :
ملف رقم 2010-5-283 :
القاعدة
 النتاعات الناشئة ع العقود الخارة تدخل في إطار اختراص القضاء العادي...اختراص المحكمة اإلدارية في هيا الشن ...ال .
 طلب إلغاء قرار سلطة إدارية بسبب تزاوت السلطة ...اختراص المحكمةاإلدارية في هيا الشن ...نعم .

حكم رقم 683 :
بتاريخ 2011/2/2 :
ملف رقم 09-5-253 :
القاعدة
إ التناقه بي الوسائل وملتمس الطع  ،يزعل هيا األخير مخاليا لليرل  32م
قانو المسطرة المدنية  ،ومآل عدم القبول .
حكم رقم 693 :
بتاريخ 2011/2/2 :
ملف رقم  08-350 :غ
القاعدة
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عدم نهائية المسطرة المتبعة م قبل دائ الشركة الموزودة قيد مسطرة التسوية
القضائية م أزل المطالبة بمتبقي الدي المترتب بيمتها والتي يتوقف عليها البت في
مدى مشروعية إزراءات التحريل المباشرة م أزل استخالص قيمتها ...عدم
ارتكات الطلب الرامي إلى إلغاء اإلشعار للغير الحائت ...رفض .
حكم رقم 855 :
بتاريخ 2011/2/21 :
ملف رقم 2011-4-5 :
القاعدة

عدم توافر عنرر الزدية يزعل طلب إيقاف التنييي مير مبرر ...رفه الطلب
...نعم.

حكم رقم 756 :
بتاريخ 2011/2/9 :
ملف رقم  08-460 :غ
القاعدة
امتنا المحاف ع تحيي عقار يدخل ضم الحاالت المنروص عليها في اليرل
هير التحيي العقاري  ،اليي أسند االختراص بشفنها لزهة القضاء
 96م
العادي.
المناتعة بشفنها موكولة إلى القضاء العادي  ...نعم.
عدم اختراص المحكمة اإلدارية نوعيا للبت في هي المناتعة  ...نعم.

حكم رقم 746 :
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بتاريخ 2011/2/9 :
-

ملف رقم 09/5/112 :

عدم اإلدالء بالقرار المطعو
مشروعيت  ...نعم .

القاعدة
في  ...عدم قبول الطع

المنرب على

حكم رقم 1070 :
بتاريخ 2011/3/15 :
ملف رقم 2011/4/10 :
القاعدة

 توفر عنرري الزدية واالستعزال  ...االستزابة لطلب إيقاف تنييي قرار إداري...نعم .

حكم رقم 1154 :
بتاريخ 2011/3/17 :
ملف رقم 09/5/207 :

القاعدة

اإلقامة بالخارج ال يمك اعتبارها حالة استثنائية تمك للمحاف م قبول التعرهرمم انررام األزل القانوني إي أ السبب االستثنائي يكو مرتبطا بواقعة خارزة
ع إرادة المعني باألمر وينطوي على القوة القاهرة .
عدم استدعاء الطاع لحضور عملية التحديد المؤقت باعتبار ال يدخل ضماألشخاص المزاوري للملك  ،موضو الطع ...رفه الطلب لهي العلل ...نعم .

حكم رقم 1212 :
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بتاريخ 2011/3/23 :
ملف رقم 2010/5/87 :

القاعدة

تقديم الطع خارج األزل القانوني ...عدم قبول ...نعم .

حكم رقم 1157 :
بتاريخ 2011/3/17 :
ملف رقم 2010/5/82 :
القاعدة

ثبوت خلو القرار اإلداري م عيوب المشروعية المنسوبة إلي يزعل الطع
بإلغائ مير مرتكت على أساس .
حكم رقم 1236 :
بتاريخ 2011/3/24 :
ملف رقم 09-5-59 :
القاعدة
خلو القرار اإلداري م عيوب المشروعية المنسوبة إلي يزعل الطع بإلغائ مير
مرتكت على أساس .
حكم رقم 1241 :
بتاريخ 2011/3/24 :
ملف رقم 2010-5-47 :
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القاعدة
عدم اإلدالء بفي حكم قضائي أو شهادة إدارية تبي تطابن االسم أو شهادة تغيير
االسم  ...طلب إلغاء قرار مدير المؤسسة التعليمية القاضي برفه تسزيل الطاع
تحت اسم مير االسم الوارد بالوثائن الرسمية  ...رفض  ...نعم .
حكم رقم 1378 :
بتاريخ 2011/4/7 :
ملف رقم 09-5-241 :

القاعدة
متى كانت التقييدات العقارية تتم ليائدة الملك العام للدولة  ،فإنها معياة م الرسوم
العقارية عمال بمقتضيات هير . 1941/3/21
حكم رقم 1452 :
بتاريخ 2011/4/14 :
ملف رقم 2010-5-289 :

القاعدة
 قرار المحاف يرفه قبول تعره يعد م قبيل القرارات مير المعنية بمقتضياتاليرل  96م هير  1913/8/13المتعلن بالتحيي العقاري .
-اختراص المحكمة اإلدارية بالبت في ...نعم .

حكم رقم 1631 :
موافن 2011/4/28 :
ملف رقم 09-5-394 :
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القاعدة

 )1ترتيب جزاء العزل على عدم االمتثال لمسطرة اإلنذار المنصوص عليها في الفصل  75مكرر من
النظام األساسي العام للوظيفة العمومية  ،ال يكون له محل إال إذا كان االمتناع عن العودة إلى العمل عن
طواعية واختيار  ،وغير مقرون بقوة قاهرة تحول دون ذلك .
 )2ثبوت معاناة الطاعن أثناء فترة االنقطاع عن العمل من مرض نفسي افقده الوعي والتمييز وحال دون
التحاقه بالعمل  ،يجعل تغيبه مبررا حتى وإن لم يتم تبريره في حينه  ...توقيع جزاء العزل عليه  ...ال .

حكم رقم 1839 :
موافن 2011/5/12 :
ملف رقم 2010-5-398 :

القاعدة
خلو القرار اإلداري م عيوب المشروعية المنسوبة إلي يزعل الطع بإلغائ ميرمرتكت على أساس .

حكم رقم 1840 :
موافن 2011/5/12 :
ملف رقم 2011-5-80 :
القاعدة
القرار اإلداري المطعو في ردر مخاليا للقانو مما يشكل تزاوتا في استعمال
السلطة ...إلغاؤ ...نعم .

حكم رقم 2599 :
بتاريخ 2011/9/8 :
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ملف رقم 2011-5-149 :

القاعدة
عدم إرفاق مقال اإللغاء بنسخة م القرار المطعو في ...عدم قبول الطلب .

حكم رقم 2589 :
بتاريخ 2011/9/7 :
ملف رقم 2011-4-59 :

قاعدة
 االستزابة لطلب إيقاف التنييي رهينة بتوافر عنرري الزدية واالستعزال  ،أي أيكو القرار بحسب ال اهر مير مشرو وأ يترتب ع تنييي حرول أضرار
يرعب تداركها مستقبال ...قرار إقراء المدعي في المشاركة لنيل الريقة بناء على
تسزيلها ألقل تقييم م طرف اللزنة يعد وبحسب اهر مشروعا ...رفه الطلب .

حكم رقم 2751 :
بتاريخ 2011/9/29 :
ملف رقم 2010-5-335 :

القاعدة
الطع باإللغاء انرب على عقد تيويت تحكم قواعد القانو الخاص وليس ضد
قرار إداري قابل لإللغاء رادر ع سلطة إدارية ومتسم بالتزاوت في استعمال
السلطة ...عدم االختراص النوعي للمحكمة للبت في الطلب ...نعم .

حكم رقم 2891 :
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بتاريخ 2011/10/6 :
ملف رقم 2011-5-205 :

القاعدة
الطع باإللغاء خارج األزل المحدد م طرف المادة  23م القانو 90.41
المحدث للمحاكم اإلدارية يزعل معيبا م الناحية الشكلية ...عدم قبول ...نعم .

حكم رقم 3230 :
بتاريخ 2011/11/17 :
ملف رقم 2011/4/117 :
القاعدة
توفر عنرري الزدية واالستعزال ...االستزابة لطلب إيقاف تنييي قرار إداري
...نعم .

الير الثالث
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القضاء الشامل

حكم رقم 2342 :
بتاريخ

2011/07/06 :

ملف رقم 2010/11/259 :
القاعدة
التعويه في إطار مسطرة نت الملكية يحدد وفن العنارر المنروص عليها في
اليـرل  20م قانو  81/7المتعلن بنت الملكية ألزل المنيعة العامة واالحتالل
المؤقت.
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حكم رقم 3220 :
بتاريخ 2011/11/17 :
ملف رقم 09/7/1811 :

القاعدة
يعتبر عدم الصلح ورقة كونية وهي حجة قاطعة في االتفاقات والشروط الواقعة
بين المتعاقدين ما دام لم يطعن فيها بالزور كما يقضي بذلك الفصل  424من
قانون االلتزامات والعقود
حكم رقم 256 :
بتاريخ 2011/1/12 :
ملف رقم 09-13-2 :
القـاعدة

يصبح مـط حـي المقـاولـة المتعاقـدة مـإل اإلدارة اسـترواع الضـمانة المتعلقـة بالصـفقة المبرمـة بـيط القـر يط
بمجرد التسليم النهائي لألشغال .

حكم رقم 127 :
بتاريخ 2011/1/10 :
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ملف رقم :

2010/13/22

القاعدة
إدالء المدعية بما يثبت مديونية الزماعة المدعى عليها وعدم مناتعة هي
األخيرة في الدي يزعل طلب أدائ مبررا ...االستزابة للطلب ...نعم .

حكم رقم 160 :
بتاريخ 2011/1/10 :
ملف رقم 09/11/121 :
القـاعدة

التعويض ي إطار مسقرة ن ع الملكية يحدد و ي العناصر المنصوص عليها ي الفصل  20مط

القـانو رقم  81.7المتعلي بن ع الملكية ألول المنفعة العامة واالحتالل المؤقت .

حكم رقم 469 :
بتاريخ 2011/01/20 :
ملف رقم 10-7-193 :
القاعدة
عدم إدالء القابه بما يييد مباشرت إلزراءات التحريل القاطعة للتقادم  ،يترتب
عن الترريح بسقوط حق في استخالص الدي الضريبي موضو النتا – نعم .

حكم رقم 467 :
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بتاريخ 2011/01/20 :
ملف رقم  08-211 :ش
القاعدة
لما يكو قرار فسخ ريقة مشرو  ،يربح طلب التعويه ع األضرار التي
تتعم المقاولة لحقتها زراء اليسخ الميكور مير مؤسس ويتعي الترريح برفض .

حكم رقم 346 :
بتاريخ 2011/1/17 :
ملف رقم :

2010/12/255

القاعدة
تيويه اخترارات السلطة العامة لشخص م أشخاص القانو الخاص بمقتضى
عقد امتيات  ...ال.
األضرار الناتجة عن األعمال التي قامت بها الجماعة خارج إطار مهام الشرطة اإلدارية الجماعية  ...التعويض
عنها  ...نعم .

حكم رقم 1 :
بتاريخ 2011/1/3 :
ملف رقم 09-12-362 :
القاعدة
عدم إدالء المدعي بالمستندات التي ينوي إشعارها عند االقتضاء يزعل طلب مآل
عدم القبول.
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حكم رقم 142 :
بتاريخ 2011/1/10 :
ملف رقم :

2010/12/384

القاعدة
تيويه اخترارات السلطة العامة لشخص م أشخاص القانو الخاص بمقتضى
عقد امتيات  ...ال.
األضرار الناتزة ع األعمال التي قامت بها الزماعة خارج إطار مهام الشرطة
اإلدارية الزماعية  ...التعويه عنها  ...نعم
حكم رقم 311 :
بتاريخ 2011/1/13 :
ملف رقم 10-7-402 :
القـاعدة

الرســالة التبليغيــة التــي تووههــا إدارة الض ـرائب إلــى المل ـ د ــي إطــار مســقرة الفــرض الضــريبي ال تعتبــر
إشعارا ضريبيا وتفتقد لكل صبغة تنفيذية  ...القعط ي األساس الضريبي موضوعها يعتبـر سـابقـا ألوانـ
أماد عدد استنفـاذ مسقرة الفرض الضريبي مراحلها ولعدد صـدور ضـريبة محـدد مبلغهـا وتـارير الشـروع
ي تحصيلها .

حكم رقم 550 :
بتاريخ2011/01/26 :
ملف رقم10/7/501 :
القاعدة
عدم سلوك المدعي لمسطرة المطالبة اإلدارية أمام إدارة الضرائب في نتا مرتبط
بمسطرة التحقين الزبائي  ...يعره طلب لعدم القبول  ...نعم .
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حكم رقم 331 :
بتاريخ 2011/1/17 :
ملف رقم :

09/8/540

القاعدة
طلب مرازعة وضعية فردية تحرنت بيوات أزل الطع في القرار المنشس لها
 ...عدم قبول الطلب  ...نعم .

حكم رقم 11 :
بتاريخ 2011/1/3 :
ملف رقم :

2010/12/552

القاعدة
تيويه اخترارات السلطة العامة لشخص م أشخاص القانو الخاص بمقتضى
عقد امتيات  ...ال.
األضرار ال ناتجة عن األعمال التي قامت بها الجماعة خارج إطار مهام الشرطة اإلدارية الجماعية  ...التعويض
عنها  ...نعم .

حكم رقم 348 :
بتاريخ 2011/1/17 :
ملف رقم :

2010/12/612

القاعدة
قيام عنارر المسؤولية المدنية :الخطف – الضرر والعالقة السببية بينهما يزعل طلب
،تريية الغرامة التهديدية  ،باعتبار مطالبة بالتعويه مبررا .
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حكم رقم 108 :
بتاريخ 2011/1/7 :
ملف رقم  06/1289:ش ه
القاعدة
متاولة شركة لعدة أنشطة في آ واحد تختلف م حيث إلتامية الخضو للضريبة
على القيمة المضافة ال يؤدي إلى تطبين قاعدة التناسب المنروص عليها في المادة
 20م القانو المن م للضريبة الميكورة إال عند عدم إمكانية تطبين مبدأ
التخريص المنروص علي في المادة  7م نيس القانو .

حكم رقم 10:
بتاريخ 2011/1/3 :
ملف رقم :
القـاعدة

09-11-1319

التعويض ي إطار مسقرة ن ع الملكية يحدد و ي العناصر المنصوص عليها ي الفصل  20مط

القـانو رقم  81.7المتعلي بن ع الملكية ألول المنفعة العامة واالحتالل المؤقت .

حكم رقم 294 :
بتاريخ 2011/01/13 :
ملف رقم  07-622 :ش
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القاعدة
عدم ثبوت إردار الزماعة لسند طلب يتعلن موضوع بتوريدها بفدوات مكتبية
وثبوت تسلمها للمواد موضوع – االستزابة لطلب الحرول على مقابل المواد
الميكورة – ال .

حكم رقم 22 :
بتاريخ 2011/1/3 :
ملف رقم :

10/12/795

القاعدة
 عدم إدالء المدعي بالمستندات التي ينوي استعمالها عند االقتضاء طبقا للمادة 32م ق.م.م
 مآل طلب عدم القبول  ...نعم .حكم رقم 739 :
بتاريخ 2011/2/9 :
ملف رقم 10/12/216 :

القاعدة
تيويه اخترارات السلطة العامة لشخص م أشخاص القانو الخاص بمقتضىعقد امتيات  ...ال .
األضرار الناتزة ع األعمال التي قامت بها الزماعة خارج إطار مهام الشرطة اإلداريةللزماعة  ...التعويه عنها  ...نعم .
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حكم رقم 743 :
بتاريخ 2011/2/9 :
ملف رقم 2010/7/478 :
القاعدة
 تتقادم إزوراءات تحرويل الوديو الضوريبية بمضوي أربوم سونوات موتاريخ الشرو في تحريلها ...نعم .
 انتيوواء مووا يثبووت سوولوك الختينووة ألي إزووراء مو إزووراءات قطووم التقووادمأحقيتها في استخالص الدي الضريبي ...ال .

حكم رقم 749 :
بتاريخ 2011/2/9 :
ملف رقم 09/7/1734 :
القاعدة
إ اللوحة التي يعلقها الريدلي بباب الريدلية والتي تحمل اسم وريت ال تدخل
ضم المنقوالت المحددة حررا بالمواد م  189إلى  192م القانو رقم -30
 89مما يكو مع فره الرسم الزبائي على هي اللوحة مير مرتكت على أساس
سليم .

حكم رقم 828 :
تاريخ 2011/2/14 :
ملف رقم 10/8/28 :
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القاعدة

ايا كووا م و حوون المدعيووة أ تسوولك دعوووى القضوواء الشووامل للحرووول علووى تسوووية
وضووعيتها اليرديووة فانو ال يمكو أ تتزوواوت آزووال الطعو المحوودد فووي دعوووى إللغوواء
لمناقشة القرار المتعلن بهي التسوية  ...عدم قبول الطلب ...نعم

بتاريخ 2011/2/3 :
ملف رقم 2010/7/351 :
القاعدة
توافر موزبات ضم مليي رائزي أمام محكمة واحدة  ...االستزابة لطلب الضم ...
نعم .

حكم رقم 978 :
بتاريخ 2011/03/2 :
ملف رقم 10/7/121 :
القاعدة
اكتياء القابه باإلشارة إلى مباشرة مسطرة التعلين في موازهة الملتم دو إثبات
تعير تبليغ باإلنيارات  ...إزراء مير قاطم للتقادم  ...سقوط حن الختينة في
التحريل .
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حكم رقم 1048 :
بتاريخ 2011/03/9 :
ملف رقم 09/12/441 :
القـاعدة
 -ثبــوت واقعــة اإلعتــداء المــادد  ...اإلدارة المعتديــة مل مــة بـ داء تعــويض عــط قــد ملكيــة العق ــار ...

نعم.

 للمحكمــة أ تحــدد التعــويض عــط الضــرر ــي إطــار ســلقتها التقديريــة اســتنادا لألســس الموضــوعيةالواردة ي تقرير التبرة و ذا المعقيات المستشفة مط طبيعة العقـار وموقع  ...نعم.

حكم رقم 1173 :
بتاريخ 2011/03/21 :
ملف رقم 09/12/822 :
القاعدة
وضم اإلدارة يدها على عقار الغير وقيامها بتشييد مرفن عمومي علي دو سلوك
مسطرة نت الملكية المنروص عليها بمقتضى القانو رقم  7.81يزعل تررفها
هيا مير مشرو يترتب علي مساءلتها ع األضرار الالحقة بالمالك وإلتامها
بتعويض ع يلك في إطار القواعد العامة  ...نعم .
حكم رقم 1114 :
بتاريخ 2011/03/15 :
ملف رقم 10/7/355 :
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القاعدة
تقاعس القابه ع مباشرة إزراءات التحريل الزبري القاطعة للتقادم داخل أربم
سنوات م تاريخ الشرو في تحريل الدي العمومي  ،يزعل م مسطرة تحريل
متقادمة ويسقط حق في استخالر  ...نعم .
حكم رقم 1171 :
بتاريخ 2011/3/21:
ملف رقم 09/7/503 :
القاعدة
عدم وضوح الضرائب المطعو فيها – الطلب مير محدد – عدم قبول – نعم .

حكم رقم 1182 :
بتاريخ 2011/03/21 :
ملف رقم  08-612 :ش ت
القاعدة
مسؤولية الدولة ع نشاطاتها ...
ثبوت اعتداء اإلدارة على ملك الغير ماديا يزعل المالك محقا في المطالبة بالتعويه
ع فقد الرقبة وع الحرما م االستغالل  ...نعم .

حكم رقم 1680 :
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بتاريخ 2010/6/3 :
ملف رقم 09-7-1407 :
القاعدة
 -1المنقوالت المرتبطة بنشاط مهني أو تزاري أو رناعي التي يترتب عليهوا
الحن في اسوتخالص ضوريبة ليائودة الزماعوة هوي التوي وردت علوى سوبيل
الحرووور فوووي اليرووول  192مووو القوووانو رقوووم  89-30المووون م للضووورائب
المستحقة للزماعات المحلية وهيآتها .
 -2اللوحوة التووي يعلقهوا المحووامي ببوواب مكتبو ال تتوووفر فيهوا شووروط الخضووو
الضووريبي وفوون المحووددات الووواردة فووي اليرووول م و  189إلووى  192م و
القووانو رقووم  89-30أعووال  ،وبالتووالي فووال يمك و أ يترتووب علووى تعليقهووا
الحن في استخالص أي ضريبة ليائدة الزماعة .

حكم رقم 1377 :

بتاريخ 2011/4/7 :
ملف رقم  08/1229 :ش ه
القاعدة
عدم إدالء الملتم بما يييد حقيقة خضوع للضريبة المطعو فيها – عدم قبول
الطلب – نعم .
حكم رقم 1379 :

بتاريخ 2011/4/7 :
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ملف رقم 09/7/1350 :
القاعدة
لما يدل الملتم بإقرار الضريبي  ،فإن قائل في وتكو تبعا ليلك مناتعت في
الضريبة الميروضة انطالقا م األسس المررح بها مير مؤسسة .

حكم رقم 1413 :
بتاريخ 2011/4/11 :
ملف رقم 09/12/1429 :
القاعدة
وضم اإلدارة يدها على عقار الغير وقيامها بتشييد مرفن عمومي علي دو سلوك
مسطرة نت الملكية المنروص علي بمقتضى القانو رقم  7.81يزعل تررفها
هيا مير مشرو يترتب علي مساءلتها ع األضرار الالحقة بالمالك وإلتامها
بتعويض ع يلك في إطار القواعد العامة  ...نعم .

حكم رقم 1448 :
بتاريخ 2011/4/14 :
ملف رقم 09-7-1418 :
القاعدة
 -1ضووريبة علووى األربوواح العقاريووة-ترووحيح ثم و التيويووت -ورود خووارج أزوول السووتي
( )60يوما الموالية إليدا اإلقرار  ...بطال المسطرة  ...إلغاء الضريبة  ...نعم.
 -2ال يمكو إلدارة الضوورائب أ تحووتم بقيووام موزبووات ترووحيح الضووريبة علووى األربوواح
مقارنوةوقع
بعنارور عبر م
العقارية في مياب إدالئهوا منشورة
نازعوة ...........إخضوا الملوتم للرسووم
MarocDroit.com
التكميلية.
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حكم رقم 1644 :

بتاريخ 2011/4/28 :
ملف رقم 2011/8/31 :
القاعدة
 التحاق الطاع بالمدرسة الوطنية لإلدارة في دزنبر  2005قبل العمل بمرسوم 2/05/1366بتاريخ فاتح يناير  ، 2006يزعل طلب إلغاء القرار القاضي بإخضاع لمرسوم 2/05/1366
مير مرتكت على أساس  ...إلغاؤ  ...نعم .
 المادة  14م المرسوم  02/5/1366تنص رراحة على دخول حيت التنييي ابتداء م فاتحيناير  2006واستمرار المو يي اليي يتابعو التكوي بتاريخ نشر المرسوم الزديد في
االستيادة م المرسوم  ... 2/57/1841االنتماء النهائي للمدعي لسلك التكوي كا قد تم مني
 ... 2005/12/16أحقية المدعي في الحرول على التعويضات المنروص عليها في المرسوم
رقم  2/57/1841بما يتناسب ووضعيت اإلدارية طيلة استمرار فترة تكوين بالمدرسة الوطنية
لإلدارة  ...نعم .

حكم رقم 1553 :
بتاريخ 2011/4/21 :
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ملف رقم 2010/7/484 :
القاعدة

مسطرة اليحص الضريبي  ...المادتي  212و 220م المدونة العامة للضورائب ...
عدم حضور الميتش المحقن في اليوم السادس عشر الموالي لتبليغ اإلشعار بواليحص
يعوود تنوواتال ع و يلووك الحوون  ...حضووور الحقووا يقتضووي إعووادة اإلشووعار تحووت طائلووة
بطال مسطرة اليحص  ...نعم .

حكم رقم 1735 :
بتاريخ 2011/5/5 :
ملف رقم 2010/8/470 :
القاعدة
ا لمناتعة في الوضعية اإلدارية التي يتم التعيي بها في سلك القضاء يقتضي مرازعة
هير التعيي اليي ال يندرج ضم اختراص المحاكم اإلدارية المحدد بمقتضى
المواد  8و 9و 11م القانو رقم  90.41المحدث لها .

حكم رقم 1739 :
بتاريخ 2011/5/5 :
ملف رقم 2010/12/480 :
القاعدة
عدم اإلدالء بالوثائن المعتتة للطلب رمم اإلنيار تزعل مآل الطلب عدم القبول على
حالت  ...نعم .
حكم رقم 1936 :
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بتاريخ 2011/5/26 :
ملف رقم 2010/7/83 :
القاعدة
التناتل ع حن مسموح بالتخلي عن – اإلشهاد علي – نعم .
حكم رقم 1929 :
بتاريخ 2011/5/26 :
ملف رقم 09/7/87 :

القـاعدة
تعتبر اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب عيادت م مكمالت النشاط
المهني اليي يمارس وال يترتب ع تعليقها استخالص أي رسم زماعي لكونها ال
تندرج ضم المنقوالت المرتبطة بنشاط مهني أو تزاري أو رناعي الواردة على
سبيل الحرر في المادة  192م القانو رقم  89-30بشف الضرائب المستحقة
للزماعات المحلية وهيآتها والتي يترتب عنها الحن في استخالص ضريبة ليائدة
الزماعة .
حكم رقم 1814:
بتاريخ 2011/5/11 :
ملف رقم  08/454:ش ت
القاعدة
استعمال اإلدارة لحن االرتياق المخول لها قانونا إلقامة األعمدة الكهربائية فوق
األمالك الخارة المؤدي إلى حرما مالك األره م استغالل لها يرتب حق في
التعويه ع األضرار الالحقة ب م زراء هيا الحرما ...الحكم ليائدت بتعويه
وفن السلطة التقديرية للمحكمة ...نعم .
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حكم رقم 1709 :
بتاريخ 2011/5/4 :
ملف رقم 2011/11/497 :
تتـت

القـاعدة

المحكمــة باصـالخ األلقــاء الماديـة التــي تتســره إلـى أحكامهــا  ...ت ـد المحكمــة مـط ــو الحكــم

الذد أصدرت سلفـا تسـره إليـ لقـ مـادد ـي إ فــال بيـا رقـم الملـف الصـحيح بمنقـوك الحكـم ...يجعـل
القلب الرامي إلى تصحيح ذلك التق مبرر  ...االستجابة ل  ...نعم .

حكم رقم 2166 :
بتاريخ 2011/6/16 :
ملف رقم 09/6/16 :
القاعدة

عدم إرفاق مقال الطع باإللغاء بما يييد ردور القرار اإلداري المراد إلغاؤ أو
فحص مشروعيت يترتب عن الترريح بعدم قبول الطلب .
حكم رقم 2300 :
بتاريخ 2010/6/27 :
ملف رقم 2011/12/47 :
القاعدة

منح امتياز تدبير مرفق عام لشركة خاصة.

محـتوى عقـد االمتيات مقتضيات تن يمية م شـفنها تيويه رالحيات الشرطـة
اإلداريـة – عدم مشروعيتها  ...نعم.
الضرر النازم ع ممارسة نشاط مير مشرو  :التعويه عن  ...نعم.
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حكم رقم 2172 :
بتاريخ 2011/6/16 :
ملف رقم 2010/7/106 :
القاعدة

عدم إدالء اإلدارة الضريبية بما يييد تبليغ الملتم برسالة الترحيح الثانية بعدما
تورلت برد على رسالة الترحيح األولى يترتب عن بطال مسطرة الترحيح .

حكم رقم 2128 :
بتاريخ

2011/06/14 :

ملف رقم 2011/12/149 :
القاعدة

عقود االمتيات-تيويه اخترارات الشرطة اإلدارية.
-1الوقوف المؤدى عن على الطرين العام-منح امتيات تدبير المرفن م طورف مزلوس
بلديوة إلوى شووركة خاروة-محتوووى عقود االمتيوات-مقتضوويات تن يميوة مو شوفنها تيووويه
رالحيات الشرطة اإلدارية-عدم مشروعيتها  ...نعم.
حكم رقم 2009 :
-2الضرر النازم ع ممارسة نشاط مير مشرو  ...التعويه عن  ...نعم.
بتاريخ 2011/06/02 :
ملف رقم 2010-7-208 :

القاعدة
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عدم إرفاق المدعي طلب بالوثائن التي ينوي استعمالها والتي يؤسس عليها مطالب
 ...عدم قبول الطلب  ...نعم.

حكم رقم 2107 :
بتاريخ 2011/6/13:
ملف رقم :

2010/8/315

القاعدة
يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية بسبب تجاوزالسلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى
المعني باألمر ...إذا التزمت اإلدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم
إليها ،ا عتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خالف ذلك بمثابة رفض له ،
وللمعني باألمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة اإلدارية داخل أجل  60يوما
يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعاله .
عدم احترام األزل الميكور لرفم دعوى الطع يزعلها معيبة شكال  ،ويحتمالترريح بعدم قبولها .

حكم رقم 2267 :
بتاريخ 2011/6/23 :
ملف رقم 2010/8/461 :
القاعدة
 االستفادة من األجرة التكميلية التي تمنحها وزارة الصحة لألساتذة الباحثين في كليات الطبوالصيدلة وكليات طب األسنان رهين باستيفاء شرطين جوهريين بشكل تراكمي :
 -1أ يتعلن األمر بفستاي باحث في كلية الطب والريدلة وكليات طب األسنا .
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-2أ يتاول مهاما إستشيائية أو تخررا طبيا أو أعباء خارة مرتبطة بمتاولة المهام وال سيما
المخاطر المهنية .
 -ثبوت استيياء الطرف الطاع

للشرطي أعال يزعل محقا في االستيادة م األزرة

التكميلية.
 إلغاء القرار الضمني القاضي برفه تمتيع باألزرة التكميلية مم ما يترتب عيلك قانونا  ...نعم .

حكم رقم 2095 :
بتاريخ

20111/6/13 :

ملف رقم 2010-12-619 :
القاعدة
عدم سلوك مسطرة اليرل  48م القانو  00.78المتعلن بالميثاق الزماعي ...
عدم قبول الطلب  ...نعم .
حكم رقم 2262:
بتاريخ 2011/6/23 :
ملف رقم 09-12-1432 :
القاعدة
النتا يتمحور حول واقعة االعتداء المادي  ...انعقاد االختراص النوعي لهي المحكمة
للبت في الطلب  ...نعم .

حكم رقم 2015 :
بتاريخ

2011/6/2 :

ملف رقم  08/1118 :ش ت
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القاعدة
ثبوت واقعة االعتداء المادي  ...التعويه عنها  ...نعم .

حكم رقم 2356 :
بتاريخ

2011/07/13 :

ملف رقم 2011/7/66 :
القـاعدة
طبقـا لما استقر علي قضاء المجلس األعلى  ،تكو اللوحة المهنية التي ال تستهدف الدعاية للنشاط
مستثناة مط التضوع للرسم الجماعي على احتالل الملك العمومي مؤقتا  ...إلغاء الرسم المفروض على
اللوحة المثبتة بباه صيدلية المدعية  ...نعم .

حكم رقم 2461 :
بتاريخ

 22 :رمضا 1432

موافن 2011/8/23 :
ملف رقم  08-1633 :ش ت
القاعدة
 طلب التعويه ع الضرر الناتم ع إنشاء قناتي االسمنت بزانب الطرينالسيار الرباط لمدينة طنزة م زهة الزنوب إلى الشرق  ،ثبوت مادية
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الوقائم وثبوت الضرر والعالقة السببية بينها يرتب مسؤولية اإلدارة
المعنية...نعم .
 التعويه ع الضرر القائم  ...نعم .حكم رقم 2688 :
بتاريخ

2011/9/21 :

ملف رقم 2011/12/456 :

القاعدة

 إ مقتضيات المواد  8و 25و 27م القانو المتعلن باألحتابالسياسية هي مقتضيات قانونية وإزرائية آمرة بطبيعتها وآثارها
.
 إ وزود خروقات ثابتة في ملف الترريح بالتفسيس علىمستوى بيانات الترريحات اليردية  ،ونقرا الوثائن الالتم
اإلدالء بها  ،وعدم التنريص على المقتضيات الوازبة في
مشرو الن ام األساسي للحتب  ،يزعل طلب وتير الداخلية
مرتكتا على أساس واقعي وقانوني سليم  ...رفه الترريح
بالتفسيس  ...نعم .

حكم رقم 2528 :
بتاريخ 2011/9/5 :
ملف رقم  07/1258 :ش ه
القاعدة
عدم سلوك القابه إلزراءات قطم التقادم داخل األزل المنروص علي في المادة
 123م مدونة تحريل الديو العمومية يسقط حن الختينة في استخالص الدي
العمومي  ...نعم .
ملف رقم  08/2124 :ش ه
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القاعدة
عدم ارتكات مقرر اللزنة الوطنية على أسس قانونية سليمة فيما قضى ب م
استبعاد قيمة االستثمارات المنزتة فوق العقار  ،موضو الطلب ...إلغاؤ بهيا
الخروص ...نعم .

حكم رقم 2761 :
تاريخ 2011/10/3 :
ملف رقم 2010/8/311 :
القاعدة

ايا كا م حن المدعية أ تسلك القضاء الشامل للحرول على تسوية وضعيتها
اليردية فان ال يمك أ تتزاوت آزال الطع المحدد في دعوى اإللغاء لمناقشة
القرار المتعلن بهي التسوية  ...عدم قبول الطلب ...نعم
حكم رقم 2973 :
تاريخ 2011/10/20 :
ملف رقم  08/1743 :ش ه
القاعدة
انتياء الواقعة المنشفة للرسم الزماعي المطعو في  ...إلغاؤها لهي العلة  ...نعم .

حكم رقم 2816 :
بتاريخ 2011/10/10 :
ملف رقم 09/12/1457 :
القاعدة
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إ عدم إدخال المساعد القضائي في الدعوى ،كلما أقيمت دعوى قضائية بيره
الترريح باستحقاق ديو كل زماعة محلية أو مزموعة.
مآل الطلب عدم القبول...نعم.
حكم رقم 2999:
بتاريخ 2011/10/25 :
ملف رقم 09/8/8 :
القاعدة
ال يمك تزاوت أزل الطع المحدد لممارسة دعوى اإللغاء واالنتقال
إلى ممارسة دعوى القضاء الشامل والحال أ الدعوى األولى مقيدة
بآزال محدودة تترل بالن ام العام  ...عدم قبول الطلب  ...نعم.
حكم رقم 3003:
بتاريخ 2011/10/25 :
ملف رقم 2011/13/23 :
القاعدة
 الدعاوى الناشئة ع االلتتام تتقادم بمرور خمسة عشرسنة طبقا لمقتضيات اليرل  387م ق.ل. .
 عدم إدالء المركت االستشيائي بما يييد عدم مطابقة اآللةلألوضا المطلوبة وعدم استيالمها يزعل دفع مير
مؤسس ويتعي رفض  ...نعم.
 أداء المركت االستشيائي للمدعية المبلغ المتنات في مماليوائد القانونية...نعم.
حكم رقم 144 :
بتاريخ 2011/1/10 :
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ملف رقم  07-187 :ش ت
القاعدة

عدم تقديم الطلبات الختامية رمم سابن اإلشعار والتورل يزعل الطلب معيبا م
الناحية الشكلية ...عدم قبول ...نعم .
حكم رقم 576 :
بتاريخ 2011/01/31 :
ملف رقم 2010/12/269 :

القاعدة

عقود االمتيات – تيويه اخترارات الشرطة اإلدارية .
 -1الوقوف المؤدى عن على الطرين العام – منح امتيات تدبير المرفن م
طرف مزلس بلدية إلى شركة خارة – محتوى عقد االمتيات – مقتضيات
تن يمية م شفنها تيويه رالحيات الشرطة اإلدارية – عدم مشروعيتها
 ...نعم .
 -2الضرر النازم ع ممارسة نشاط مير مشرو  ...التعويه عن  ...نعم .

حكم رقم 86 :
بتاريخ 2011/1/5 :
ملف رقم 2010-7-271 :
القاعدة
عدم احترام إدارة الضرائب لمقتضيات المادة  224مو المدونوة العاموة للضورائب
بخروص مسطرة الترحيح فيما يتعلن باألربواح العقاريوة  ،يزعول مسوطرة اليوره
التكميلي للضريبة باطلة ويتعي إلغاؤها .
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حكم رقم 259 :
بتاريخ 2011/01/12:
ملف رقم 2010/8/357 :
القاعدة

ال تقبل طلبات تسوية الوضعية اليردية المقدمة خارج األزل القانوني لدعوى
اإللغاء متى استهدفت إلغاء قرارات إدارية تحرنت بمرور أزل الطع فيها .

حكم رقم 565 :
بتاريخ 2011/01/31 :
ملف رقم  06-464 :ش ت
القاعدة
ثبوت تمرير أعمدة كهربائية بعقار المدعي بدو سلوكهم لمسطرة نت الملكية
...اعتداء مادي ...نعم .

حكم رقم 533 :
بتاريخ 2011/1/26 :
ملف رقم 2010-7-467 :
القاعدة
يزب على مالكي العقارات الخاضعي للضريبة إشعار اإلدارة بكل تغيير يطرأ
على الغره المخررة ل تلك العقارات أو ملكيتها تحت طائلة اعتماد آخر
تخرص مررح ب ...رفه الطلب .
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حكم رقم 545 :
بتاريخ 2011/01/26 :
ملف رقم 2010/12/474 :

القاعدة
تيويه اخترارات السلطة العامة لشخص م أشخاص القانو الخاص بمقتضى
عقد امتيات  ...ال.
األضرار الناتزة ع األعمال التي قامت بها الزماعة خارج إطار مهام الشرطة
اإلدارية الزماعية  ...التعويه عنها  ...نعم .

حكم رقم 444 :
بتاريخ 2011/01/19 :
ملف رقم  07-488 :ش ت

القاعدة
إ فتح طرين عمومي فوق ملكية خارة دو سلوك اإلزراءات القانونية  ،يشكل
اعتداء ماديا على حن الملكية  ،يرتب للمالك حقا ثابتا في التعويه الزابر لضرر
االعتداء .
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حكم رقم 81 :
بتاريخ 2011/1/5 :
ملف رقم 2010-7-505 :
القاعدة
تختص المحكمة بإرالح األخطاء المادية التي تتسرب إلى أحكامها ...تفكدالمحكمة م كو الحكم اليي أردرت سليا تسرب إلي خطف مادي في إميال
بيا رقم زدول التحريل الضريبي الرحيح ..يزعل الطلب الرامي إلى ترحيح
يلك الخطف مبرر...االستزابة ل  ...نعم .

حكم رقم 260 :
بتاريخ 2011/1/12 :
ملف رقم 2010-7-512 :
القاعدة
تختص المحكمة بإرالح األخطاء المادية التي تتسرب إلى أحكامها  ...تفكد
المحكمة م كو الحكم اليي أردرت سليا تسرب إلي خطف مادي في إميال بيا
السنة التي فرضت فيها الضريبة ويلك بمنطوق الحكم ...االستزابة للطلب .

حكم رقم 341 :
بتاريخ 2011/1/17 :
ملف رقم  08/641 :ش ت
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القاعدة
ثبوت واقعة االعتداء المادي ...التعويه عنها ...نعم .

حكم رقم 366 :
بتاريخ 2011/1/17 :
ملف رقم 2010/12/763 :

القاعدة

-

تثبيت سيارة موقوفة في مزال من م لوقوف السيارات

بواسطة فخ واستخالص مقابل إتالت ...أعمال مادية ال يمك تيويضها بمقتضى
عقد امتيات لتعلقها بالن ام العام عدم مشروعيتها ...نعم .
 -الضرر النازم ع ممارسة نشاط مير مشرو ...التعويه عن ...نعم .

حكم رقم 339 :
بتاريخ 2011/1/17 :
ملف رقم 2010/12/806 :
القاعدة

إ امتنوووا الختينوووة العاموووة فوووي شوووخص الخوووات العوووام بالربووواط عووو تنييوووي األمووور
االستعزالي وتحديد الغرامة التهديدية بحسب  500درهم ع كول يووم توفخير  ،يبورر
تريية هي الغرامة على شكل تعويه ع الضرر الحارل م زراء التنييي .
حكم رقم 500 :
بتاريخ 2011/01/24 :
منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
71

ملف رقم 09/12/875 :

القاعدة

عدم إدالء المدعي بالمستندات التي ينوي استعمالها عند االقتضاء طبقا للمادة 32
م قانو المسطرة المدنية  ،مآل طلب عدم القبول ...نعم .
حكم رقم 79 :
بتاريخ 2011/1/5 :
ملف رقم 09/12/1410 :

القاعدة
ال يملك المستييد م حن التررف في أره زماعية حن المناتعة في
التعويه الممنوح ع فقد رقبتها  ...رفه الطلب .
حكم رقم 575 :
بتاريخ 2011/01/31 :
ملف رقم 09/8/1695 :
القاعدة
طلب مرازعة وضعية فردية تحرنت بيوات أزل الطع في القرار المنشس لها...عدم قبول الطلب ...نعم .

حكم رقم 546 :
بتاريخ 2011/1/26 :
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ملف رقم  07/974 :ش ت
ومضموم إلي الملف رقم  08/910ش
القاعدة

التعويه في إطار مسطرة نت الملكية يحدد وفن العنارور المنرووص عليهوا فوياليرووول  20مووو القوووانو رقوووم  81.7المتعلووون بنوووت الملكيوووة ألزووول المنيعوووة العاموووة
واالحتالل المؤقت .

حكم رقم 916 :
بتاريخ 2011/2/28 :
ملف رقم 2010/12/1 :
القاعدة

 إ استعمال إدارة الضرائب للغة اليرنسية في مطبوعاتها ال يشكل في حد ياتخرقا للدستور اليي ينص في ديبازت على أ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبالد
 ،إال أن عندما يتمسك أحد المعنيي بتلك المطبوعات بضرورة تحريرها باللغة
ملتمة باالستزابة لهيا الطلب .
العربية فإ اإلدارة تكو
 عوودم إدالء الموودعي بمووا يييوود مكاتبووة إدارة الضوورائب بشووف تمكين و م و المطبوووالزبائي باللغة العربية ...يزعل عنرر الخطف مير قائم ...رفه الطلب...نعم .

تاريخ 2011/2/14 :
ملف رقم 2010/8/27 :
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القاعدة

ايا كووا مو حوون الموودعي أ يسوولك دعوووى القضوواء الشووامل للحرووول علووى
تسوية وضوعيتها اليرديوة فانو ال يمكو أ تتزواوت آزوال الطعو المحودد فوي
دعوى إللغاء لمناقشة القورار المتعلون بهوي التسووية  ...عودم قبوول الطلوب
...نعم
حكم رقم 685 :
بتاريخ 2011/02/02 :
ملف رقم 2010/12/44 :
القاعدة

عدم إثبات المدعي لواقعة االعتداء المادي التي أسس عليها طلب التعويه ...عدم
قبول الطلب ...نعم .

حكم رقم 903 :
بتاريخ 2011/2/24 :
ملف رقم 2010/7/134 :
القاعدة

 تقاعس القابه ع مباشرة إزراءات التحريل الزبري القاطعة للتقادم داخل أربمسنوات م تاريخ الشرو في تحريل الدي العمومي  ،يزعل م مسطرة تحريل
متقادمة ويسقط حق في استخالر ...نعم .

حكم رقم 603 :
بتاريخ 2011/02/2:
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ملف رقم 2010/8/173 :
القاعدة

يزب أ تقدم طلبات إلغاء القرارات الرادرة ع السلطات اإلدارية بسبب تزاوتالسلطة داخل أزل ستي يوما يبتدئ م نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤ إلى
المعني باألمر ...إيا التتمت اإلدارة الرمت طوال ستي يوما في شف طلب قدم
إليها ،اعتبر سكوتها عن ما لم ينص قانو على خالف يلك بمثابة رفه ل ،
وللمعني باألمر حينئي أ يطع في يلك أمام المحكمة اإلدارية داخل أزل  60يوما
يبتدئ م انقضاء مدة الستي يوما المشار إليها أعال .
عدم احترام األزل الميكور لرفم دعوى الطع يزعلها معيبة شكال  ،ويحتمالترريح بعدم قبولها .

حكم رقم 908 :
بتاريخ 2011/2/24 :
ملف رقم 2010/7/277 :

القاعدة
عدم اإلدالء بالمستندات المعتتة للطلب يزعل معيبا م الناحية الشكلية  ...عدم
قبول  ...نعم.

حكم رقم 745 :
بتاريخ 2011/2/9 :
ملف رقم  07-504 :ش ت
القاعدة

ثبو ت اعتداء شخص م أشخاص القانو العام على عقار  ...استحقاق المالك
للتعويه ع الضرر الالحن ب زراء يلك  ...نعم .

حكم رقم 768 :
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بتاريخ 2011/2/10 :
ملف رقم 2010/7/507 :

القاعدة
انررام مدة  4سنوات دو قيام اإلدارة بفي إزراء قاطم لتقادم تحريل الضريبة
يزعل التقادم متحققا وفقا ألحكام المادة  123م مدونة تحريل الديو العمومية .

حكم رقم 915 :
بتاريخ 2011/2/28 :
ملف رقم 09/12/1583 :

القاعدة
عدم إدالء المدعي بالمستندات التي ينوي استعمالها عند االقتضاء عدم قبول
الطلب ...نعم .

حكم رقم 747 :
بتاريخ 2011/2/9 :
ملف رقم 09/7/1678 :

القاعدة
عدم إدالء الملتم ب إقرار الضريبي بشف توقي ع ممارسة نشاط التزاري داخل
األزل القانوني المنروص علي في المادة  150م المدونة العامة للضرائب ...
يرتب مشروعية موقف اإلدارة في فره الوازبات المستحقة على محل التزاري
...رفه الطلب..نعم .
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حكم رقم 750 :
بتاريخ 2011/2/9 :
ملف رقم 09/7/1742 :

القاعدة
عدم احترام الملتم أزل تقديم الدعوى بعد انررام المدة القانونية لزواب اإلدارة
على ت لم ويلك حيادا على مقتضيات المادة  243م المدونة العامة للضرائب
...عدم القبول ...نعم .

حكم رقم 1147 :
بتاريخ 2011/3/17 :
ملف رقم  08/1724 :ش م
القـاعدة
 -1تحويل انتراط مستتدمي المكتب المدعى علي مط صندوك التقـاعد الداللي إلى النظاد الجماعي
لمــنح رواتــب لتقـاعــد  ،يــؤدد إلــى اعتبــار ذلــك االنتــراط مــا لــو تــم منــذ البدايــة ــي هــذا األليــر مــإل
احتساه مدة أقدميتهم ي الصندوك األول المنحل بمثابة انتراط ي النظاد الجديد .
 -2المقالبة بتصفية معاش التقـاعد على أساس القواعد المنظمة للصندوك المنحل بالر م مط أن لم يعد
ل ووود قـانوني وواقعي مط تارير حل  ...طلب ير مبني على أساس  ...ر ض  ...نعم .

حكم رقم 1239 :
بتاريخ 2011/3/24 :
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ملف رقم 09-12-624 :
القاعدة
واقعة االعتداء المادي منتيية ومير قائمة  ...رفه طلب التعويه  ...نعم .

حكم رقم 1325 :
بتاريخ 2011/3/31 :
ملف رقم 09/7/209 :
القاعدة

عدم اإلدالء بالوثائن المعتتة للطلب والمدعمة ل يزعل معيبا م الناحية الشكلية
...
عدم قبول  ...نعم .
حكم رقم 992 :
بتاريخ 2011/3/7 :
ملف رقم 09-12-247 :
القاعدة

 -1ولوج اإلدارة إلى عقار المدعية بدو سلوكها مسطرة نت الملكية يزعلها في
وضعية المعتدية ماديا على ملك الغير ...نعم .
 -2طلب التعويه يبقى مبررا االستزابة ل ...نعم .

حكم رقم 1242 :
بتاريخ 2011/3/24 :
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ملف رقم 2010-12-405 :
القاعدة

عدم اإلدالء بالوثائن المعتتة للطلب يزعل معيبا م الناحية الشكلية  ...عدم قبول
 ...نعم .

حكم رقم 1142 :
بتاريخ 2011/3/17 :
ملف رقم 04/8/744 :
القاعدة
العقد اإلداري هو توافن إرادتي على إحداث أثر قانوني سواء أكا هيا األخير هو إنشاءالتتام أو نقل أو تعديل أو إنهائ .
استبعاد العقد لمزموعة م التعويضات التي يمك للمقاولة المطالبة بها يزعل م المطالبةبها قضائيا مير مؤسسة .
-3م شروط تطبين ن رية ال روف الطارئة أ تكو الواقعة المتمسك بها م طرف
المقاولة والمطالب بالتعويه ع األضرار التي تسببت فيها مير متوقعة ال هور وقت
التعاقد  ،فإيا ما توقعت نروص العقد  ،يكو المتعاقد مم اإلدارة قد أبرم العقد وهو مقدر
لهي ال روف .
 التعديالت المدخلة خالل التنييي على أشغال الريقة والمنروص عليها على مستوىالميكرة الزيولوزية المعدة م طرف راحب المشرو يزعل م طلب التعويه ع
األضرار الالحقة بالمقاولة زراء التعديالت أعال وعلى أساس الن رية الميكورة في مير
محل ويتعي رفض .
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حكم رقم 1254 :
بتاريخ 2011/3/28 :
ملف رقم  08/1831 :ش ت
القاعدة

عمل اإلدارة اليي يخرج ع إطار مبدأ الشرعية بشكل سافر ومنقطم الرلة بفي نص تشريعيأو تن يمي ...اعتداء مادي ...نعم ...التعويه عن ...نعم .
حن الملك مضمو دستوريا وال يزوت نتع م يد راحب إال وفن اإلزراءات المقررةبقانو نت الملكية . 81.7
 تسييم عقار المدعي وإفراغ أتربة في دو سلوك المسطرة القانونية المتطلبة لحياتة العقارونقل ملكيت لإلدارة يضيي على هي األعمال ربغة االعتداء المادي ويزعل طلب رفم اليد
والتعويه ع الحرما م االستغالل مؤسس .

حكم رقم 1235 :
بتاريخ 2011/03/24 :
ملف رقم  08/952 :ش ت

القاعدة
اخترارات الشرطة اإلدارية بما في يلك تن يم ومراقبة محطات وقوفالسيارات يمارسها رؤساء المزالس الزماعية .
األعمال التي قامت بها المدعى عليها تسببت في أضرار مادية ومعنوية استناداإلى رالحيات ال يمك تيويضها لتعلقها بالن ام العام .
نشاط المدعى عليها في هيا اإلطار مير مشرو ...التعويه هو الوسيلة القانونيةلزبر الضرر  ...نعم .
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حكم رقم 1450 :
بتاريخ 2011/4/14 :
ملف رقم 2010/7/48 :

القاعدة
 األداء الزتئي ال يعتبر اعترافا بالديو الضريبية وإزراءا قاطعا للتقادم بميهوماليرل  382م ق.ل .إال إيا انرب على الضرائب المطعو فيها .
 عدم إدالء القابه بما يييد مباشرت إلزراءات تحريل الضرائب داخل أزلالتقادم الرباعي يترتب عن سقوط حق في استخالص الدي الضريبي المنات في .

حكم رقم 1451 :
بتاريخ 2011/4/14 :
ملف رقم 2010/7/59 :

القاعدة
 اإلعياء المؤقت لشركة العمرامير المبنية ال يزعلها في حل م
بمقتضيات المادة  47م القانو
وانطالقا م ميهوم المادة  135م

م أداء الرسم الزماعي على األراضي الحضرية
اإلدالء باإلقرار ع األراضي المملوكة لها عمال
رقم  06.47المتعلن بزباية الزماعات المحلية
نيس القانو .

حكم رقم 1536 :
بتاريخ 2011/4/20 :
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ملف رقم  08/2407 :ش
قــاعـدة
 -1االسووتزابة لطلووب الحكووم بنقوول الملكيووة مشووروطة باسووتيياء اإلزووراءات المسووطرية
المنروص عليها في اليرول  12-10-9-8م قانو 7/81
 -2في حالة ما إيا كانت العملية المعلو أنهوا يات منيعوة عاموة توؤدي إلوى إيودا عودة
طلبووات بشووف نقوول الملكيووة فووإ مسووتندات إثبووات احتوورام اإلزووراءات المنروووص
عليهوا فوي اليرووول  12-10-9-8مو قوانو  7/81يمكو اإلدالء بهوا مورة واحوودة
وقت إيدا الطلب األول وتعتبر كافية بالنسبة لزميم الطلبات.
 -3التعويه في إطار مسطرة نت الملكية يحدد وفن العنارور المنرووص
عليها في اليرل  20م قانو  7/81المتعلن بنت الملكيوة ألزول المنيعوة
العامووة واالحووتالل المؤقووت مووم إعمووال المحكمووة لسوولطتها التقديريووة لتقيوويم
التقديرات الواردة في ققيارير الرةيرة
حفاظا على المصلحة العامة وضمانا لحقوق
األطراف.

حكم رقم 1632 :
بتاريخ 2011/4/28 :
ملف رقم 09/7/1740 :

القاعدة
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 توزي اإلدارة للملتم الرسالة التبليغية الثانية التي تتخلل مسطرة اليره التلقائيخارج أزل الثالثي يوما الموالية لتورل الملتم برسالتها التبليغية األولى ليرتب
عن بطال مسطرة فره الضريبة الرادرة على إثرها .
حكم رقم 1643 :
بتاريخ 2011/4/28 :
ملف رقم 09-7-146 :
القاعدة
تقديم الطع في الوعاء والتحريل في عريضة واحدة ...نعم . أوال  :الوكيل يتعاقد بريت وكيال وفي حدود وكالت وال يتحمل شخريا أي التتامضريبي اتزا م يتعاقد معهم ...ثبوت قيام االتدوازية في المطالبة باألداء ...عدم
مشروعية أساس الضريبة لهي العلل ...نعم .
 ثانيا  :عدم احترام القابه لمبدأ تدرج المتابعة في استخالص الدي الضريبيوفن الترتيب المنروص علي في المادتي  36و 39م مدونة تحريل الديو
العمومية ...بطال إزراءات التحريل ...نعم .

حكم رقم 1821 :
بتاريخ 2011/5/11 :
ملف رقم  08/852 :ش م
القـاعدة
 -1تحويل انتراط مستتدمي المكتب المدعى علي مط صندوك التقـاعد الداللي إلى النظاد الجماعي
لمــنح رواتــب لتقـاعــد  ،يــؤدد إلــى اعتبــار ذلــك االنتــراط مــا لــو تــم منــذ البدايــة ــي هــذا األليــر مــإل
احتساه مدة أقدميتهم ي الصندوك األول المنحل بمثابة انتراط ي النظاد الجديد .
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 -2المقالبة بتصفية معاش التقـاعد على أساس القواعد المنظمة للصندوك المنحل بالر م مط أن لم يعد
ل ووود قـانوني وواقعي مط تارير حل  ...طلب ير مبني على أساس  ...ر ض  ...نعم .

حكم رقم 1876 :
بتاريخ 2011/5/19 :
ملف رقم  06/1253 :ش ت
القاعدة

اإلقوورار ورقووة عرفيوووة لهووا قوووة ثبوتيوووة مووا لوووم يووتم إنكارهووا بروووية رووريحة وفووونالمقتضيات القانونية  ،وال يعتبر عدم المروادقة علوى اإلمضواء المثبوت عليهوا موزبوا
إلبعادها.
 اعتراف الطاع بتورول بقورار عتلو وانت وار أتيود مو  10أشوهر قبول الطعوفي باإللغاء  ،يزعل م دعوا مقدمة خارج األزل القانوني .

حكم رقم 1880 :
بتاريخ 2011/5/19 :
ملف رقم  08/2139 :ش ه

القاعدة
عدم توافر المحكمة على العنارر الضرورية و الالتمة للبت في الطلب يزعل معيبا
م الناحية الشكلية .........عدم قبول ............نعم
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حكم رقم 1943 :

بتاريخ 2011/5/30 :
ملف رقم 09/12/856 :
القاعدة
الضرر المعوه عن يزب أ يكو حاال ومحققا ...نعم .عدم الزتم بنزاح المدعي في المباراة التي حرم مالتعويه ع يلك مير مؤسس ...رفض ...نعم .

ازتياتها يزعل طلب

حكم رقم 1987 :
بتاريخ 2011/5/31 :
ملف رقم 2011/12/223 :

القاعدة
يكو طلب التعويه عو األضورار الماديوة والمعنويوة الالحقوة بالمودعي مبوررا
متى كا القرار اإلداري القاضي بعتل الطاع قود تبوت اتسوام بالشوطط فوي تزواوت
السلطة تقدير التعويه ع زبر الضرر متروك للسلطة التقديرية للمحكمة ...نعم .

حكم رقم 2162 :
بتاريخ 2011/6/15 :
ملف رقم 2010/7/395 :
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القاعدة
إ المناتعات في إزراءات التحريل ومدى قانونيتها تستوزب سلوك مسطرة
الت لم اإلداري المنروص عليها في المادة  120م مدونة تحريل الديو
العمومية قبل اللزوء إلى القضاء ...نعم .

حكم رقم 2240 :
بتاريخ 2011/6/22 :
ملف رقم 2010/7/11 :
القاعدة

عدم تقديم الملتم مطالبت اإلدارية أمام مديرية الضرائب ...عدم قبول الطلب .

حكم رقم 1678 :
بتاريخ 2010/06/03 :
ملف رقم 09/7/1045 :
القاعدة
 -3المنقوالت المرتبطة بنشاط مهني أو تزاري أو رناعي التي يترتب عليهوا
الحن في اسوتخالص ضوريبة ليائودة الزماعوة هوي التوي وردت علوى سوبيل
الحرووور فوووي اليرووول  192مووو القوووانو رقوووم  89-30المووون م للضووورائب
المستحقة للزماعات المحلية وهيآتها .
 -4اللوحوة التووي يعلقهوا المحووامي ببوواب مكتبو ال تتوووفر فيهوا شووروط الخضووو
الضووريبي وفوون المحووددات الووواردة فووي اليرووول م و  189إلووى  192م و
القووانو رقووم  89-30أعووال  ،وبالتووالي فووال يمك و أ يترتووب علووى تعليقهووا
الحن في استخالص أي ضريبة ليائدة الزماعة .
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حكم رقم 2531 :
بتاريخ 2011/9/5 :
ملف رقم 2010-7-483 :
القاعدة
اللوحة التي يعلقها المحامي بباب مكتب أو بباب البناية التي يوزد بها مكتب ال
يترتب عنها الحن في استخالص أي رسم ليائدة البلدية لكونها ال تندرج ضم
المنقوالت الواردة في المادة  192م هير  1989/11/21بشف ن ام الضرائب
المستحقة للزماعات المحلية وهيئاتها .

حكم رقم 2532 :
بتاريخ 2011/9/5 :
ملف رقم 2010-7-543 :
القاعدة
 عدم تقديم ميكرة إلى رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحريلأو إلى م يمثل قبل عره النتا أمام المحكمة .
-مآل الطلب عدم قبول ...نعم .

حكم رقم 2601 :

بتاريخ 2011/9/8 :
ملف رقم 2011/8/98 :
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القاعدة
 التحاق الطاع بالمدرسة الوطنية لإلدارة في دزنبر  2005قبل العمل بمرسوم 2/05/1366بتاريخ فاتح يناير  ، 2006يزعل طلب إلغاء القرار القاضي بإخضاع لمرسوم 2/05/1366
مرتكت على أساس  ...إلغاؤ  ...نعم .
 المادة  14م المرسوم  02/5/1366تنص رراحة على دخول حيت التنييي ابتداء م فاتحيناير  2006واستمرار المو يي اليي يتابعو التكوي بتاريخ نشر المرسوم الزديد في
االستيادة م المرسوم  ... 2/57/1841االنتماء النهائي للمدعي لسلك التكوي كا قد تم مني
دزنبر أحقية المدعي في الحرول على التعويضات المنروص عليها في المرسوم رقم
 2/57/1841بما يتناسب ووضعيت اإلدارية طيلة استمرار فترة تكوين بالمدرسة الوطنية
لإلدارة  ...نعم .

حكم رقم 2645 :
بتاريخ 2011/09/14 :
ملف رقم 09/12/259 :
القاعدة

التقدم بطلب استرزا ما تم أداؤ لإلدارة م قبل وزيبات ماء السقي والحال عدم
ثبوت إلغاء هي الوزيبات يعد سابقا ألوان ...عدم القبول .
حكم رقم 2657 :
بتاريخ

2011/9/15 :

ملف رقم 09-7-657 :
القاعدة
اعتماد اإلدارة الضريبية على القيمة التزارية للعقار  ،يوزد في منطقة توازد العقار
موضو النتا  ،لتحديد الوازبات التكميلية للضريبة على األرباح العقارية
الخاضعة لها عملية بيم العقار الميكور .........أ القيمة الميكورة تيوق تلك التي
بيم بها يلك العقار انطالقا م تقرير خبرة قضائية حضورية ...إلغاء الوازبات
التكميلية ...نعم .
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حكم رقم 2698 :
بتاريخ 2011/9/26 :
ملف رقم  08/847 :ش ت
القاعدة

 تقرير المزالس البلدية في ريانة الطرق  ،كعدم إمالق بالوعات الميا  ،يعتبرخطف مرفقيا ...نعم .
 -األضرار المترتبة عن ذلك جبرها ...نعم .

حكم رقم 2647 :
بتاريخ

2011/9/14 :

ملف رقم 2010-7-30 :
القاعدة
ال إعياء إال بنص ...تخضم التيويتات العقارية لنطاق تطبيقات المادة  89م
المدونة العامة للضرائب كييما كانت طبيعة األره الميوتة ...رفه الطلب .

حكم رقم 2647 :
بتاريخ

2011/9/14 :

ملف رقم 2010-7-30 :
القاعدة
ال إعياء إال بنص ...تخضم التيويتات العقارية لنطاق تطبيقات المادة  89م
المدونة العامة للضرائب كييما كانت طبيعة األره الميوتة ...رفه الطلب .
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حكم رقم 2764 :
تاريخ 2011/10/3 :
ملف رقم 2010/8/319 :
القاعدة
ايا كا م حن المدعية أ تسلك القضاء الشامل للحرول على تسوية
وضعيتها اليردية فان ال يمك أ تتزاوت آزال الطع المحدد في دعوى
اإللغاء لمناقشة القرار المتعلن بهي التسوية  ...عدم قبول الطلب ...نعم
حكم رقم 2917 :
بتاريخ 2011/10/17 :
ملف رقم 2011-12-129 :
القاعدة

عدم إدخال المساعد القضائي في الدعوى طبقا لل هير الشريف رقم 1.09.02الرادر بتاريخ . 2009/2/18
مآل الطلب عدم القبول ...نعم .حكم رقم 2815 :
بتاريخ 2011/10/10 :
ملف رقم 09-12-723 :

القاعدة
وضم اإلدارة يدها على عقار الغير وقيامها بتشييد مرفن عمومي علي
دو سلوك مسطرة نت الملكية المنروص عليها بمقتضى القانو رقم
 7.81يزعل تررفها هيا مير مشرو يترتب علي مساءلتها ع األضرار
الالحقة بالمالك وإلتامها بتعويض ع يلك في إطار القواعد العامة ...نعم
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حكم رقم 2935 :
تاريخ 2011/10/17 :
ملف رقم  07-209 :ش ت
القاعدة
ثبوت توافر شروط سبقية البت حسبما ما ورد في اليرل  451م قانو
االلتتامات والعقود ...رفه الطلب ...نعم

حكم رقم 3034 :
بتاريخ 2011/10/27 :
ملف رقم 2010-12-288 :

القاعدة
اخترارات الشرطة اإلدارية بما في يلك تن يم ومراقبة محطات وقوفالسيارات يمارسها رؤساء المزالس الزماعية .
األعمال التي قامت بها المدعى عليها تسببت في أضرار مادية ومعنوية استناداإلى رالحيات ال يمك تيويضها لتعلقها بالن ام العام .
نشاط المدعى عليها في هيا اإلطار مير مشرو ...التعويه هو الوسيلة القانونيةلزبر الضرر  ...نعم .

حكم رقم 3015 :
بتاريخ 2011/10/26 :
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ملف رقم 2011-12-314 :

القاعدة
 ال يترور اإلقرار بمسؤولية إدارية في موازهة شركة تعتمد أحكام قانو الشغلفي عالقتها بمستخدميها ...الترريح بعدم االختراص النوعي للبت في الطلب .

حكم رقم 2869 :
تاريخ 2011/10/12 :
ملف رقم 2010/7/139 :
القاعدة
إ اإلعياء الضريبي ال يكو إال بنص تشريعي ...عدم ورود اإلعياء المتمسك ب
م قبل الملتم ضم حاالت االستثناء المنروص عليها في المادة الثالثة م القانو
المن م للضريبة الحضرية يرتب رفه الطلب .
حكم رقم 3120 :
تاريخ 2011/11/3 :
ملف رقم 09/7/304 :
القاعدة

التناتل ع الدعوى وفن مقتضيات المادة  119م قانو المسطرة المدنية  ،ال
يسم المحكمة إال اإلشهاد علي ...نعم .

حكم رقم 3214 :
تاريخ 2011/11/16 :
ملف رقم 2010/7/331 :
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القاعدة

تعيى مؤقتا م الرسم على األراضي الحضرية مير المبنية األراضي التي تكوموضو رخرة التزتئة أو البناء ليترة ثالث سنوات ابتداء م فاتح يناير م السنة
التي تلي سنة الحرول على رخرة التزتئة أو البناء .
انررام األزل الميكور دو حرول الملتم على شهادة المطابقة أو الترخيصبالسك يخضع لليره الضريبي.

حكم رقم 3219 :
تاريخ 2011/11/17 :
ملف رقم 09/7/1641 :
القاعدة

التناتل ع الدعوى وفن مقتضيات المادة  119م قانو المسطرة المدنية  ،ال
يسم المحكمة إال اإلشهاد علي ...نعم .

حكم رقم 3095 :
بتاريخ 2011-11-2 :
ملف رقم 2011-12-326 :

تتــت

القـاعدة

المحكمــة باصــالخ األلقــاء الماديــة التــي تتســره إلــى أحكامهــا ...ت ــد المحكمــة مــط ــو الحكــم

الــذد أصــدرت ســلفـا تســره إليـ لقـ مــادد ــي إ ف ــال ذ ــر نائبــة المدعيــة ــي ديباوتـ يجعــل القلــب
الرامي إلى تصحيح ذلك التق مبرر ...االستجابة ل ...نعم .

حكم رقم 3216 :
بتاريخ

2011/11/16 :
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ملف رقم 2011/12/554 :
القاعدة

 إ مقتضيات المواد  8و 25و 27م القانو المتعلن باألحتاب السياسية هي مقتضياتقانونية وإزرائية آمرة بطبيعتها وآثارها .
 إ وزود خروقات ثابتة في ملف الترريح بالتفسيس على مستوى بيانات الترريحاتاليردية  ،ونقرا الوثائن الالتم اإلدالء بها  ،وعدم التنريص على المقتضيات
الوازبة في مشرو الن ام األساسي للحتب  ،يزعل طلب وتير الداخلية مرتكتا على
أساس واقعي وقانوني سليم  ...رفه الترريح بالتفسيس  ...نعم .

حكم رقم 3480 :
تاريخ 2011/12/7 :
ملف رقم 2011/7/187 :
القاعدة

عدم إرفاق المقال االفتتاحي بالوثائن المعتتة للطلب يزعل مير مقبول ...نعم .
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الفرع الثالث
مبادئ بعض القرارات
الصادرة عط
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محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط
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القرار عدد  26بتاريخ 2006/12/27
ف الملف رقم 5/06/10

قرار مجلس الوصاية ..قـابليت للقعط باإللغاء...نعم

إذا كان الفصل  12من ظهير  1919/04/27بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات الساللية وضبط تدبير اإلدارة لألمالك
الجماعية قد نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن ،فإن هذا المنع ال يمكن أن ينسحب أثره على دعوى
الطعن باإللغاء الذي يمكن القضاء اإلداري من بسط رقابته على مشروعية الق اررات اإلدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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القرار عدد  57بتاريخ 2007/02/21
ف الملف رقم 5/06/09
مومف ..مرض نفسي ..ترك الوميفة  ..ال
بعد أن ثبت للمحكمة بأن الحالة النفسية التي يعاني منها الطاعن جعلته في وضعية ال يمكنه معها االستجابة لطلب
اإلنذار الموجه إليه من قبل اإلدارة في إطار الفصل  75مكرر من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ،فإن تركه
للوظيفة كان اضط ارريا وليس إراديا ،وأن قرار العزل المتخذ في حقه على أساس ترك الوظيفة يعتبر مشوبا بتجاوز السلطة
وموجبا لإللغاء.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد  122بتاريخ  2007/03/14في الملف رقم 5/06/07

حكم البراءة ..نفس األفعال المتابع بها المعني باألمر تأديبيا..عدم مشروعية قرار العزل

لئن كانت وسائل اإلثبات في الميدان الجنائي تختلف عنها في الميدان التأديبي ،فإنه حينما تكون األفعال التي
توبع بها الموظف جنائيا هي نفسها التي توبع بها تأديبيا ،فإن الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به

القاضي ببراءته ،يقتضي من اإلدارة وضع حد ألي متابعة تأديبية في حقه فباألحرى إصدار قرار إداري

بمعاقبته.

إن تجاهل اإلدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار

المطعون فيه ،يجعل هذا األخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا لإللغاء.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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القرار عدد عدد  144بتاريخ 2007/03/28
في الملف رقم

5/06/26

عميد شرطة  ..تنفيذ مقترا العزل دون انتمار
المهير ..قرار غير مشروع ..نعم

إن الموظف المعين بظهير يجب أن يعزل بظهير احتراما لقاعدة توازي الشكليات.
على الرغم من إشارة إدارة األمن الوطني في محضر تبليغها للمستأنف عليه ( عميد الشرطة) لمقرر العزل بأنه تم إعداد
مشروع ظهير بعزل المعني باألمر ،فهذا ال يفيد أن الطاعن تم عزله بمقتضى ظهير ،ذلك أن اإلدارة المذكورة عمدت إلى
تنفيذ اقتراح المجلس التأديبي المتمثل في عزل الطاعن الذي ال يعدو أن يكون مجرد عمل تحضيري من دون انتظار
موافقة الجناب الشريف على هذا االقتراح ،مما يجعل القرار المطعون فيه يشكل تجاو از في استعمال السلطة لعيب عدم
االختصاص وموجبا بالتالي لإللغاء.

القرار عدد  272بتاريخ 2007/05/09
ف الملف رقم 5/06/12
إعفاء من المسؤولية...سلطة تقديرية لإلدارة  ..نعم

إن اإلعفاء من مهمة رئيس مصلحة بموجب القرار المطعون فيه ،يدخل في إطار السلطة التقديرية لإلدارة إلنهاء مهام
موظفيها من منصب المسؤولية الذين كلفتهم بها من قبل ،وأنها هي وحدها المؤهلة للقول بما إذا كانوا يستحقون االستمرار
في تقلد تلك المسؤولية أو العكس ،مادام التكليف بالمهمة أو المسؤولية ال يولد حقا مكتسبا وأن التراجع عن ذلك التكليف
ليس من شأنه المساس بالوضعية النظامية للمعني باألمر إال إذا ثبت انحراف اإلدارة في استعمال السلطة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد  316بتاريخ 2007/05/23
ف الملف رقم 5/07/ 55
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حي اإلضراه..مر ي الصحة العمومية..اقتقاع مط الراتب..

قرار مشروع ..نعم

لئن كان حق اإلضراب مضمونا دستوريا ومكرسا في مختلف المواثيق الدولية ،فإنه ال يعني بالضرورة أن يتم على شكل

االنقطاع عن العمل قصد شل حركة المرافق العمومية خاصة مرفق الصحة الذي يعتبر مرفقا حيويا.
إن عدم إدالء الطاعنة بما يثبت كونها تقدمت بطلب اإلذن بالتغيب جعل اإلدارة لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بحسن
سير مرفق الصحة العمومية مما يجعل قرار االقتطاع من الراتب في محله وغير مشوب بتجاوز السلطة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

القرار رقم  404بتاريخ 2007/06/20
ف الملف رقم 5/06/03

أراضي الجموع ...اعتماد الغاية مط تتصيصها ..نعم

ليس ألراضي الجموع قانون موحد ،بل إن هذا النوع من األراضي يخضع جانب منه للشريعة اإلسالمية ،والجانب

اآلخر للقانون الوضعي وهو ظهير  1919/04/17ويبقى العرف والعادات القبلية أهم العناصر التي يرتكز عليها
نظام هذه األراضي.

بالرجوع إلى القرار الوزاري الصادر في  1945/08/14تنفيذا لظهير  1919/04/27المتعلق بتنظيم الوصاية على أراضي
الجموع ،يتبين أن الفصل  10منه ينص على أنه عند وفاة الشخص ،يخول حق المنفعة إلى أحد ورثته أو إلى بعض ورثته
الذين هم أعضاء الجماعة التي يعهد إليها باختيار الشخص الذي يحول إليه الحق المذكور ..وبالتالي فإن هذا المقتضى
التنظيمي لم يميز بين الورثة الذكور أو اإلناث بل جاء عاما ..فضال عن أن أحكام الشريعة اإلسالمية ال تميز في اإلرث
بين الذكر واألنثى.
مادام القرار المطعون فيه قد اعتمد في منحه األرض للمستأنف عليهن على الغاية من تخصيصها باعتبارهن يتواجدن فيها
ويقمن بزراعتها بخالف المستأنف الذي يتواجد بعيدا عنها ،فإن القرار المطعون فيه ال يتسم بتجاوز السلطة.
ـــــــ ــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد  638بتاريخ  2007/09/26في الملف رقم 5/07/03
عقد االستغالل المؤقت لملك عمومي ..عقد إداري ..طلب إلغاء قرار فسخه ..دعوى موازية ..نعم
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بما أن العقد الرابط بين الطرفين يدخل في إطار العقود المتعلقة باالستغالل المؤقت لألمالك العامة التي ينظمها ظهير
 ، 1918/11/30فهو عقد إداري ،وأن فسخ هذا العقد هو من الق اررات المتصلة به.
إن الق اررات اإلدارية التي تستند إلى أحكام العقد اإلداري ،يكون الطعن فيها أمام القضاء الشامل وليس قضاء اإللغاء
باعتبار أن هذا األخير جزاء لمخالفة المشروعية ،بينما االلتزامات المترتبة على العقود اإلدارية هي التزامات شخصية ،مما
يكون معه طلب اإللغاء غير مقبول لوجود دعوى موازية.
ـــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد  931بتاريخ  2008/07/09في الملف 5/08/65
حكم نهائي بالقسمة ..امتناع المحافظ عن تسجيله لوجود حجز تحفظي ..عدم مشروعية القرار ..نعم
إن امتناع المحافظ على األمالك العقارية عن تسجيل حكم نهائي قضى بالقسمة بالرسم العقاري بدعوى وجود حجز تحفظي
مثقل بهذا الرسم استنادا إلى الفصل  87من قانون التحفيظ العقاري ،يجعل ق ارره هذا متسما بتجاوز السلطة لمخالفة
القانون ،على اعتبار أن حكم القسمة ال يشكل تفويتا يخشى منه ضياع حق طالب الحجز ،بل إن هذا الحق يبقى محفوظا
في مواجهة المحجوز عليه في حدود منابه من العقار المحجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــ

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
101

قرار عدد  610بتاريخ  2008/05/07في الملف رقم 5/07 241

القرار اإليجابي ..ماهيته ...تقيده بأجل الطعن

إن الق ـرار اإلداري الــذي يفــرض الت ازمــا ويحمــل أعبــاء للمعنــي بــه ،هــو ق ـرار إيجــابي وتنفيــذي يتقيــد بأجــل الطعــن

المنصوص عليه في المادة  23من القانون رقم  90/41المحدث للمحاكم اإلدارية .

إن القـ ـ ـرار الص ـ ــادر ع ـ ــن اللجن ـ ــة اإلقليمي ـ ــة المحدث ـ ــة بموج ـ ــب رس ـ ــالة الس ـ ــيد ال ـ ــوزير األول ع ـ ــدد  449بت ـ ــاريخ

 1994/04/18للنظ ــر ف ــي تس ــوية القض ــايا المتعلق ــة باأل ارض ــي المس ــترجعة ال ــذي تق ــرر بموجب ــه تفوي ــت الط ــاعن
العقــارات موضــوع الن ـزاع فــي حــدود الحصــة المطالــب بهــا مقابــل ثمــن تفاوضــي بــدل الــثمن المحــدد فــي عقــد الوعــد
بــالبيع هــو ق ـرار إيجــابي مــادام قــد فــرض الت ازمــا وحمــل عبئــا للطــاعن وهــو بالتــالي ق ـرار تنفيــذي الــذي يتقيــد بأجــل

الطعن المنصوص عليه في المادة  23من القانون المشار إليه أعاله .
ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار عدد  700بتاريخ  2007/10/10في الملف رقم 5/07/132

الجهة المستةنفة ...لم يصدر عنها القرار المطعون فيه باإللغاء ...عدم قبول االستئناف النعدام

المصلحة..نعم

مادام القرار المطعون فيه باإللغاء صاد ار عن رئيس الجماعة الحضرية ،فإنه ال مصلحة ألي جهة أخرى في
استئناف الحكم القاضي بإلغاء ذلك القرار لكونها ليست الجهة المصدرة له.
ـــــــــــــــــــــــــــ
قرار عدد  730بتاريخ  2007/10/17في الملف رقم 5/07/201

حق اإلضراب ..عدم اإلدالء باإلذن بالتغيب  ...قرار االقتطاع مشروع  ...نعم

لئن كان حق اإلضراب مضمونا دستوريا ومكرسا في مختلف الوثائق الدولية ،فإنه ال يعني بالضرورة أن يتم على شكل
االنقطاع عن العمل قصد شل حركة المرفق العمومي ،وخاصة مرفق الصحة الذي يعتبر مرفقا حيويا.

إن عدم إدالء الطاعن بما يثبت أنه تقدم بطلب اإلذن بالتغيب جعل اإلدارة لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة
بحسن تسيير مرفق الصحة العمومية ،مما يجعل قرار االقتطاع في محله وغير مشوب بتجاوز السلطة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
القرار عدد  1258بتاريخ  2008/11/12في الملف رقم 5/08/144
مشروع نزع الملكية  ...عدم تفعيله داخل األجل القانوني ...التشطيب عليه من طرف

المحافظ تلقائيا ...نعم

موووادام الفصووول  17مووون القوووانون رقوووم  7.81المتعلوووق بنوووزع الملييوووة ألجووول المنفعوووة العاموووة
واالحتالل المؤقت قد حدد األجل القوانوني الوذي يمكون أن تبقوى خاللوه األموالك المعينوة فوي

مقرر التخلي خاضعة لنزع المليية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريودة

الرسمية أو من تاريخ تبليغه تحت طائلوة تجديود إعوالن المنفعوة العاموة طبقوا للفقورة الثانيوة
من نفس الفصل فوي حالوة عودم تفعيول ذلوك المشوروع بسولوك اإلجوراءات اإلداريوة والقضوائية

التي يفرضها القانون فإن انصرام هذا األجل دون تفعيل نازع الملييوة لمشوروع نوزع الملييوة

المقيد بالرسم العقاري يقتضي من المحافظ على األمالك العقارية محو األثر المترتب علوى
هذا التقييود وذلوك بالتشوطيب عليوه تلقائيوا دون مطالبوة مالوك العقوار باستصودار حكوم نهوائي

يقضووي بالتشووطيب اسووتنادا إلووى الفصوول  91موون مهيوور التحفوويظ العقوواري نواال اعتب ور ق وراره

بالرفض متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون على اعتبار أن مقتضويات الفصول 91
المشار إليه أعواله المعتمود عليوه فوي إصودار قورار الورفض متعلوق بالتقييودات غيور المرتبطوة
بةجل قانوني من حي ترتيب األثر القانوني عليوه وهوو موا يخوالف التقييود المتعلوق بمشوروع

نزع المليية المرتبل بةجل قانوني المحدد أثره في الزمن.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

قرار عدد  522بتاريخ  2008/04/16في الملف رقم 5/07/261
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تعليل القرار اإلداري ...ال تكفي اإلشارة في البناءات إلى محضر المجلس التأديبي ..قرار

غير معلل

إن اإلشارة في بناءات القرار اإلداري المطعون فيه إلى محضر المجلس التأديبي ,ال يغني عن
اإلفصاح في صلب هذا القرار عن األسباب المبررة التخاذه مما يعد خرقا للفقرة ب من المادة 2

من القانون رقم  03-01المتعلق بإلزام اإلدارات العمومية بتعليل الق اررات اإلدارية ,ويكون القرار
المذكور بالتالي متسما بتجاوز السلطة لعيب الشكل وموجبا لإللغاء.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

القرار عدد  587بتاريخ  2008/04/30في الملف رقم 5/07/252

تشطيب المحافظ على التقييد االحتياطي تلقائيا...إلغاء قرار التشطيب  ...نعم

إذا كووان م ون حووق المحووافظ علووى األمووالك العقاريووة عوودم تسووجيل التقييوود االحتيوواطي بالسووجل

العقاري إذا ما تبين له بوةن مقوال الودعوى المعتمود فوي طلوب التقييود ال يسوتهدف إثبوات حوق
عينووي طبقووا لمووا يووني عليووه الفصوول  85موون قووانون التحفوويظ العقوواري فإنووه لوويس موون حقووه
التشطيب تلقائيا على التقييد االحتياطي الذي سبق له تسوجيله بودعوى وجوود سوهو أو غلول

اسووتنادا إلووى الفصوول  29موون الق ورار الوووزيري الصووادر بتوواريخ  1915/06/03مادامووت هووذه

المقتضيات ال تشف له في القيام بهذا التشطيب التلقائي قبل صدور الحكم في الدعوى التي
استند إليها في تسجيل التقييد االحتياطي مما يجعل قراره بالتشطيب متسما بتجاوز السلطة

لمخالفة القانون وموجبا لإللغاء .
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

القرار عدد  708بتاريخ  2007/10/10في الملف رقم 5/06/65
نقل الموظف ...سلطة تقديرية لإلدارة  ...نعم ...ثبوت االنحراف ...اإللغاء ...نعم

يدخل قرار نقل الموظفين من مصلحة إلى أخرى أو من مدينة إلى أخرى في إطار السلطة
التقديرية لإلدارة التي ال رقابة للقضاء عليها إال من خالل عيب االنحراف في استعمال السلطة .
إن تةيد المحكمة من كون قرار نقل المومف قد تم بداف االنتقام والتةديب وليس تحقيقا

للمصلحة العامة  :يجعله مشوبا بعيب االنحراف وموجبا بالتالي إللغائه .
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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القرار عدد  39بتاريخ  2008/01/09في الملف رقم 5/07/135

تحصن قرار إداري  ...تراجع اإلدارة عنه ...قرار متسم بتجاوز السلطة ..نعم

إن القرار اإلداري المشروع والمحصن بمرور أجل  60يوما على تاريخ إصداره ،ال يمكن لإلدارة سحبه وال التراجع عنـه ألنـه
يكون قد ولد مرك از قانونيا قا ار وحقا مكتسبا لصاحبه تحت طائلـة اعتبـار قـرار السـحب خارجـا عـن إطـار المشـروعية ومتسـما
بالتالي بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون وموجبا لإللغاء.
إن قيام اإلدارة المستأنفة بسحب قرار اإلذن بالمغادرة الطوعية الـذي سـبق لهـا منحـه للمسـتأنف عليـه بـدعوى أن هـذا األخيـر
كان وزي ار سابقا يشكل تصرفا منافيا للقانون ما دام هذا السحب من جهة قد انصب علـى قـرار مشـروع باعتبـار أن المرسـوم
المنظم للمغادرة الطوعية ال يستثني الوزير السابق من االستفادة من هذا االمتياز بل إنه جاء عاما وشامال لجميـع المـوظفين
العــاملين بــإدارة الدولــة الخاضــعين سـواء فــي األجــر أو المعــاش لقــانون الوظيفــة العموميــة ولقــانون المعاشــات المدنيــة وهــو مــا
ينطبق على المسـتأنف عليـه الـذي قـدم طلـب المغـادرة الطوعيـة بصـفته أسـتاذا جامعيـا ولـيس بصـفته وزيـ ار سـابقا ،ومـن جهـة
أخرى لكون هذا السحب قد تم خارج أجل  60يوما وبالتالي فإنه يكون قد مس بحق مكتسـب للمسـتأنف عليـه ويكـون بالتـالي
قرار السحب متسما بتجاوز السلطة وحريا باإللغاء.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــ ـ
ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــ ـ
القرار عدد  82بتاريخ  2008/07/23في الملف رقم 5/07/186
الشهادة اإلدارية إلقامة استمرار الملك ...دور العامل في منحها

إن دور عامــل العمالــة أو اإلقل ـيم بخصــوص الشــهادة اإلداريــة التــي يمنحهــا لطالبهــا إلقامــة اســتمرار الملكيــة هــو
التأكد من انتفاء الصبغة الجماعية على العقار موضوع الشهادة المطلوبة و ذلك طبقا لدورية السيد وزيـر الداخليـة

عدد  123بتاريخ  2006/11/10التي جـاءت تأكيـدا للـدورتين األولـى عـدد  7018بتـاريخ  2005/11/3و الثانيـة
عدد  351بتاريخ  ،1997/05/13و أن وجود نـزاع معـروض أمـام القضـاء هـو الـذي يحـول دون تسـليم الشـهادة
المذكورة و ذلك إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة.

إن رفض عامل اإلقلويم تسوليم الشوهادة اإلداريوة لطالبهوا التوي تنفوي الصوبغة الجماعيوة علوى

عقار بدعوى وجود نزاع بين طالب الشهادة و الغير على الرغم من عدم وجوود أي نوزاع فوي

هذا الشةن معروض أمام القضاء و دون التةيود مون الصوبغة الجماعيوة للعقوار يجعول القورار

المطعووون فيووه متسووما بتجوواوز السوولطة لمخالفووة القووانون بمفهومووه العووام و معرضووا بالتووالي

لإللغاء.

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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القرار عدد  1313بتاريخ  2008/11/19في الملف رقم 5/08/256

قرار الهدم  ...إيقاف تنفيذه  ...شرط االستعجال كاف لالستجابة للطلب ...نعم

إن قرار الهدم من القرارت اإلدارية التي يصعب تداركها مستقبال وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا ما تم الحكم بإلغائها
مما يبرر االستجابة لطلب إيقاف تنفيذها بمجرد توفر عنصر االستعجال.
ـــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد  1367بتاريخ  2008/11/26في الملف رقم 5/07/274
صدور قرار بالموافقة على المغادرة الطوعية قبل صدور قرار الحذف من األسالك بسبب عدم تقديم طلب الرجوع إلى
العمل قبيل انتهاء فترة االستيداع...سحب القرار األول خارج أجل الطعن باإللغاء ..مس بحق مكتسب ..نعم ..إلغاء
القرار  ..نعم

ال يمك ــن ل ــإلدارة س ــحب قراره ــا اإلداري إال إذا ك ــان غي ــر مش ــروع وت ــم ذل ــك داخ ــل أج ــل
الطعــن باإللغــاء وهــو  60يومــا ،تحــت طائلــة اعتبــار ق ـرار الســحب المتخــذ حيــادا عــن هــذه
الضوابط ماسا بحقوق مكتسبة وبالتالي يكون مآله اإللغاء.

إن صدور قرار المغادرة الطوعية قبل صدور قرار حذف الطاعنة مـن أسـالك الوظيفـة العموميـة بـدعوى عـدم تقـديمها لطلـب
الرجوع إلـى العمـل قبـل انتهـاء فتـرة اإلسـتيداع ،ال يبـرر سـحب قـرار الموافقـة علـى المغـادرة الطوعيـة لكـون الوضـعية اإلداريـة
للطاعنة كانت صحيحة أثناء استفادتها من المغادرة الطوعيـة ،كمـا أن سـحب القـرار المـذكور كـان بعـد مـرور أجـل  60يومـا
على تاريخ صدوره .مما يجعل قرار السحب متسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون المتمثل في خرق مبدأ الحقوق المكتسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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قرار عدد  1413بتاريخ  2008/12/03في الملف رقم 5/07/344
تبليغ المحافظ الرسالة المتضمنة لطلب قبول التعرض بصورة استثنائية خارج األجل القوانوني إلوى طوال التحفويظ وغيورهم
 ...لم يرتب القانون على المقتضى القانوني أي جزاء ..إلغاء قرار المحافظ ..ال
لئن كانت الفقرة الثانية من الفصل  29من ظهير التحفـيظ العقـاري قـد أعطـت للمحـافظ علـى األمـالك العقاريـة إمكانيـة تبليـ
الرســالة المتضــمنة لطلــب قبــول التعــرض بصــورة اســتثنائية (خــارج اآلجــال القانونيــة) إلــى طالــب التحفــيظ والــى األشــخاص
اآلخرين المعنيين باألمر  ،أو االستماع إلى األطراف قبل أن يبت فـي األمـر ،فـإن هـذا المقتضـى القـانوني لـم يرتـب المشـرع
علـى اإلخــالل بــه أي جـزاء ،خصوصـا وأن حقــوق األطـراف تكــون محفوظـة عنــد النظــر فــي التعـرض أمــام الجهــة المختصــة
وفق مقتضيات الفصل  37مـن قـانون التحفـيظ العقـاري ،ممـا يجعـل قـرار المحـافظ القاضـي بقبـول التعـرض بصـفة اسـتثنائية
خارج األجل القانوني دون سلوك المسطرة المشار إليها أعاله غير متسم بتجاوز السلطة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد  1299بتاريخ  2008/11/19في الملف رقم 5/07/176
نقل مومف بسبب انتمائه النقابي ..انحراف في استعمال السلطة ..نعم  ..إلغاء قرار النقل ..نعم
تتمتع اإلدارات العمومية والجماعات المحليـة بالسـلطة التقديريـة فـي اتخـاذ قـ اررات نقـل موظفيهـا التـي ال رقابـة للقضـاء عليهـا
إال بسبب االنحراف في استعمال السلطة.
إن تزامن طلب الطاعن الرامي إلى ممارسـة حـق نقـابي ـ باعتبـاره الكاتـب العـام لنقابـة عمـال ومـوظفي الجماعة ـ الموجـه إلـى
رئيس المجلـس القـروي ،مـع قـرار النقـل المتخـذ فـي حقـه يجعـل هـذا األخيـر متسـما بتجـاوز السـلطة لعيـب االنحـراف باعتبـاره
ق ار ار تأديبيا في حقيقته رغم انه مغلف ظاهريا بالمصلحة العامة .
ـــــــــــــــــــــــــــ
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قرار عدد  101بتاريخ  2009/01/21في الملف رقم 5/07/382
جريدة رسمية ...نطاق نشرها ..خارج أرض الوطن ..ال ..أجل مفتوا للطعن ..نعم
بما أن الجريدة الرسمية ال يتعدى نطاق نشرها أرض الوطن ،فإنه ال يمكن اعتماد تاريخ النشر كبداية الحتساب الطعن

بالنسبة لمواطن مغربي مقيم خارج أرض الوطن الذي لم يكن متواجدا به أثناء سريان األجل المذكور والذي يبقى مفتوحا

في تقديم الطعن طالما لم يثبت دخوله للمغرب.

ـــــــــــــــــــــــ

قرار عدد  234بتاريخ  2009/02/11في الملف رقم 5/08/196
قرار المحافظ برفض إيداع رسوم ووثائق بدعوى عدم اإلشارة إلى رقم مطلب التحفيظ ..قرار إداري  ..نعم  ..إلغاؤه
لتجاوز السلطة لعيب السبب ...نعم ..ليون التفويت تم قبل فتح مسطرة التحفيظ.
يعتبر قرار المحافظ برفض إيداع رسوم ووثائق تتعلق بعقار في طور التحفيظ طبقا للفصل  84من قانون التحفيظ العقـاري
ق ار ار إداريا قابال للطعن فيه عن طريق دعوى اإللغاء و هو يخرج بالتالي عن القـ اررات الصـادرة فـي إطـار الفصـل  96مـن
نفس القانون التي يرجع الطعن فيها إلى المحاكم العادية.
إن رفض المحافظ إيداع العقود المرفقة بالطلب بدعوى أنها ال تتضمن المراجع العقارية ،يعتبر قـ ار ار متسـما بتجـاوز السـلطة
لعيب السبب وموجبا لإللغاء لكون عقد التفويت المطلوب إيداعه قـد تـم قبـل إنشـاء مطلـب التحفـيظ وال يتصـور تضـمين رقـم
مطلب التحفيظ بعقد أنشىء قبل فتح مسطرة التحفيظ المتعلقة بذات العقار.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
.

ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفرع الراب
المبادئ القضائية الصادرة
عن الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض
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القاعودة :
الق اررات الصادرة بشأن األراضي الجماعية الواقعة في دوائـر الـري  ...محاكمتهـا فـي إطـار النظـام
المطبق على ق اررات مجلس الوصاية ...ال:
 -إن الدعوى أقيمت في إطار ظهير  69-30المتعلق باألراضي الجماعية الواقعة في دوائـر الـري

والصــادر بتــاريخ  1969/07/25وهــو يــنظم الحــق فــي الملكيــة المشــاعة بــين ذوي الحقــوق المشــار

إلــيهم فــي الفصــل  2ومــا يليــه مــن نفــس الظهيــر وال عالقــة للطعــن بظهيــر  1919/04/27المــنظم
لتوزي ــع االنتف ــاع بقـ ـ اررات ص ــادرة ع ــن مجل ــس الوص ــاية ف ــي أ ارض ــي الجماع ــات الس ــاللية ،والحك ــم

المســتأنف لمــا علــل قضــاءه بكونهــا تــدخل فــي إطــار أ ارضــي الجماعــات الســاللية يكــون قــد طبــق
القانون بشكل خاطئ مما يعرضه لإللغاء.

قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  716بتاريخ 2005 /10/12
الملف اإلداري عدد 2003/1/4/1920

القاعودة :
الشطط في استعمال السلطة ...سحب رخصة قانونية ...شروطه:
 القـرار الــذي يخــول شخصــا اخــر حقوقــا ال يســتفيد منهــا إال المــرخص لــه األول يعتبــر ســحبا لهــذهالرخصة ويشكل مساسا بحق صاحبها مما يعرضه لإللغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة.
(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  420بتاريخ  20دجنبر 1990
الملف اإلداري عدد )87/7253

القاعودة :
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 -نطاق تطبيق الفصل  44من القانون رقم  ...41/90تقدير شرعية قرار إداري:

 عــدم إمكانيــة تطبيــق مقتضــيات الفصــل  44مــن قــانون  90-41المحــدث للمحــاكم اإلداريــة التــيتنص على وجوب تأجيـل المحكمـة العاديـة البـت فـي قضـية معروضـة عليهـا إذا كـان البـت يتوقـف

علـى تقــدير شــرعية ق ـرار إداري والــذي يتعــين إحالتــه علــى المحكمــة اإلداريــة ،وذلــك علــى الطلبــات
المتعلقة بإجراءات تحفظية أو وقتية.

 -لجــوء قاضــي المســتعجالت العــادي إلــى إحالــة الملــف علــى المحكمــة اإلداريــة فــي نطــاق الفصــل

 44المذكور للبت في شرعية القرار اإلداري يعني أنه يطلب من المحكمة اإلدارية الفصل فيمـا إذا
كان عمل اإلدارة داخال في إطار القانون أم ال.

 -البــت فــي شــرعية المقــرر المــذكور يعنــي الفصــل قبــل األوان فــي موضــوع الحــق والتطــاول علــى

اختصاص قاضي الموضوع وغل يده.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  30بتاريخ 1999/01/21
الملف اإلداري عدد )684/5/1/95

القاعودة :
 -بداية احتساب أجل الطعن في مرسوم  ...النشر في الجريدة الرسمية ...نعم:

 -المرسوم المطعون فيه تم نشره بالجريدة الرسـمية عـدد  4224بتـاريخ  1993/10/13وهـو يتعلـق

بتحديــد الملــك العــام البحــري بشــاطئ واد اليــان (إقلــيم طنجــة) وال يتعلــق بأشــخاص بــذواتهم فيكــون
تاريخ النشر بالجريدة الرسمية هو بداية حساب أجل الطعن المحدد في المادة  23مـن القـانون رقـم

 90-41المتعلق بإحداث المحاكم اإلدارية وهو ستون يوما من تاريخ التبلي والنشر.

 -المرسوم المطعـون فيـه نشـر بالجريـدة الرسـمية عـدد  4224بتـاريخ  1993/10/13فـي حـين قـدم

طلب إلغائه بتاريخ  2003/8/7خارج األجل المذكور.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  564بتاريخ 2005/7/6
الملف اإلداري عدد )2005/1/4/1476

القاعودة :
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 -إطــار الجمــع بــين دعــوى اإللغــاء ودعــوى القضــاء الشــامل  ...ق ـرار اإلقالــة الصــادر عــن ثلثــي

أعضاء المجلس الجماعي  ...عدم قبول الطعن ...نعم:

 -عــدم ج ـواز الجمــع بــين كــل مــن دعــوى اإللغــاء ودعــوى القضــاء الشــامل فــي إطــار اختصــاص

القضــاء اإلداري ال يكــون واردا إال إذا كانــت دعــوى اإللغــاء تعتبــر مطيــة لــدعوى القضــاء الشــامل

حيــث ال يمكــن البــت فــي الــدعوى األخي ـرة إال إذا حســم األمــر فــي دعــوى اإللغــاء ،أم ـا خــارج هــذه

الفرضــية فقــد اســتقر اجتهــاد المجلــس األعلــى (الغرفــة اإلداريــة) علــى إمكانيــة الجمــع بــين كــل مــن

دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الشامل ما دام المعني باألمر يهدف من كل دعوى إلى الدفاع عن
حقوق ــه ومص ــالحه ف ــي مواجه ــة اإلدارة كم ــا ه ــو األم ــر ف ــي الن ازع ــات المتعلق ــة بالوض ــعية الفردي ــة

للمـوظفين والعـاملين فـي م ارفــق الدولـة والجماعـات المحليـة والمؤسســات العامـة وذلـك عنـدما يطلــب

الموظف مثال إلغاء قرار إداري بسبب الشطط في استعمال السلطة كقرار تأديبه أو نقله مـثال وفـي
نفـ ــس الوقـ ــت يطلـ ــب فـ ــي إطـ ــار دعـ ــوى القضـ ــاء الشـ ــامل الحصـ ــول علـ ــى مسـ ــتحقاته مـ ــن أجـ ــور

وتعويضات موازاة مع السلم والدرجة التي يوجد فيها.

 -في إطار النزاع الحالي فإن إجراء اإلقالة الصادر عن ثلثي أعضاء المجلس الجماعي الذي كـان

يرأسه الطاعن ال يعتبـر قـ ار ار إداريـا قـابال للطعـن باإللغـاء ألن مـن أهـم شـروط تـوفر القـرار اإلداري

صــدوره عــن ســلطة إداريــة فــي حــين أن إجــراء اإلقالــة المــذكور هــو إمكانيــة مخولــة لثلثــي أعضــاء
المجلــس الــذين مــن حقهــم أن يقبلـوا الـرئيس تمهيــدا إلعــادة عمليــة االنتخــاب الشــيء الــذي يعنــي أن
اإلقالة المذكورة تعتبر إجراءا نهائيا ال يقبل فيه أي طعن قضائي.

 بخصوص عملية انتخاب المكتب الجديد فإن األمر يتعلق بنزاع انتخابي يدخل في إطار القضاءالشــامل للمحكمــة اإلداريــة التــي كــان عليهــا أن تبــت فــي موضــوعه وأن تتأكــد مــن ســالمة أو عــدم
سالمة العملية االنتخابيـة المـذكورة ممـا يتعـين معـه تأييـد الحكـم المسـتأنف فـي الشـق المتعلـق بعـدم

قبول الطعن في إجراء اإلقالة وبإلغائه بالنسبة للجزء اآلخر المتعلق بعملية انتخاب مكتب المجلس

الجديد.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  298بتاريخ 2002/2/28
الملف اإلداري عدد )2001/1/4/1872
القاعودة :
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 الحق في التعليم  ...وضع ضوابط لولوج بعض المؤسسات الجامعية  ...إجراء قانوني  ...نعم. الحــق فــي التعلــيم وان كــان حقــا دســتوريا مضــمونا للجميــع بــدون اســتثناء ممــا يعنــي أنــه ال يمكــنحرمــان أي طالــب مــن ولــوج أيــة كليــة أو معهــد د ارســي إال أن هــذا الحــق ال يمكــن أن يمــارس إال

ضمن الشروط والمقتضيات والضوابط الجاري بها العمل والتي تنظم ولوج الكليـات والمعاهـد العليـا
خصوصــا عنــدما يرتفــع عــدد الطــالب النــاجحين فــي شــهادة البكالوريــا وتكــون المقاعــد المخصصــة
لكـل كليـة محــدودة مسـبقا كمـا هــو الوضـع بالنسـبة لكليــات الطـب والصـيدلة وطــب األسـنان ،إذ فــي
هذه الوضعية يتعين اللجوء إلى وضع معدل معين لقبول االلتحاق في الكليات المذكورة.

 -م ــن الثاب ــت م ــن أوراق المل ــف أن م ــذكرة وزي ــر التعل ــيم الع ــالي وتك ــوين األط ــر والبح ــث العلم ــي

الصــادرة بتــاريخ  98/4/2تحــت عــدد  6134/1700بخصــوص التســجيل بهــذه الكليــة برســم الســنة

الجامعية  99/98قد أكدت أن انتقاء المرشحين يكون على شـكل مبـاراة وعلـى أسـاس معـدل محـدد
مسبقا وهو .14.32

 ال جــدال فــي أن ابــن الطــاعن المســتأنف حصــل علــى معــدل  14.07ممــا ال يؤهلــه عمليــا لولــوجكليــة الطــب والصــيدلة وطــب األســنان بمـراكش بعــد انتقــاء المرشــحين المتنافســين الــذين شــغلوا عــدد

المقاعد المحدد والمتنافس عليها.

 -المحكمــة اإلداريــة عنــدما قضــت ب ـرفض الطعــن باإللغــاء تكــون قــد ركــزت قضــاءها علــى أســاس

سليم ما دام لم يثبت أي شطط في استعمال السلطة في المقرر المطعون فيه.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  389بتاريخ 2001/3/15
الملف اإلداري عدد )2000/1/4/19

القاعودة :
 -طريق ــة قي ــاس المس ــافة ب ــين الص ــيدليات  ...قي ــاس المس ــافة المقطوع ــة بص ــفة فعلي ــة م ــع م ارع ــاة

القواعد المنظمة للسير والجوالن  ...نعم.

 طريقــة القيــاس المطابقــة للقــانون وللعمــل القضــائي هــي طريقــة القيــاس التــي تأخــذ بعــين االعتبــارعنــد القيــاس المســافة المقطوع ــة بصــفة فعليــة م ــع م ارعــاة القواعــد المنظم ــة للســير والج ـوالن عل ــى

الطرقــات والممـرات الخاصــة بــالراجلين وأن عــدم وجــود أي ممــر مخصــص للـراجلين داخـل العقــار
المملوك للمؤسسة الجهويـة ،يجعـل الطريقـة المعتمـدة فـي حسـاب هـذه المسـافة بنـاء علـى اخت ارقـه،
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مخالفة للقانون وللضوابط المعمول بها في الميدان ،ويبقى ما ذهـب إليـه الحكـم المسـتأنف مصـادفا
للصواب ويتعين تأييده مع رد االستئناف في أسبابه وعلله.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  1053بتاريخ 2002/10/24
الملف اإلداري عدد )2002/1/4/201
القاعودة :
 -معادلة بين شهادات جامعية.

 تحديــد مســتوى شــهادة جامعيــة مســلمة مــن معهــد أجنبــي لمعادلــة تلــك الشــهادة مــع شــهادة يســلمهامعهد مغربي – المعادلة تخضع للسلطة التقديرية للسلطة المختصة.

 مرسوم  9يناير  1985المتعلق بإحداث لجنة مشتركة بين الو ازرات.(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  94/600بتاريخ  29دجنبر 1994
الملف اإلداري عدد )93/10507

القاعودة :
 -الفصلين  235و 232من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يخوالن ألعوان الجمارك بـأن

يحجزوا في كل مكان البضـائع ووسـائل النقـل ويتعهـد الظنـين أو شـخص اخـر بح ارسـتها فـي مكـان
الحجــز أو مكــان اخــر ،مقابــل كفالــة إلــى غايــة تســوية الن ـزاع عــن طريــق الصــلح أو بواســطة حكــم
نهائي وال يخول الحق في أي تعويض لفائدة المالكين أو الحائزين الذين يرتاب في ارتكابهم الغش

 ،إال إذا كان الضرر ناتجا مباشرة عن أخطاء فادحة تعزى إلى تدبير اإلدارة.

 اإلدارة هي التي قامت بحجز الزورق وتابعت المستأنف عليها أمام القضاء الذي قضى بسقوطالدعوى في حقه  ،بعد أن تنازلت المستأنفة عن شكايتها بعدما أثبت أن الزورق كان في وضعية
قانونية  ،وبالتالي تبقى مسؤوليتها قائمة عن ضياع المحجوز.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  509بتاريخ 2005/6/22
ملف إداري عدد )2003-2-4-928
القاعودة :
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 -تخضـع مسـؤولية الدولـة ومؤسســاتها العموميـة عـن األضـرار الناتجــة عـن األشـياء التـي تســتعملها

كالقطــار لمقتضــيات الفصــل  79مــن قــانون العقــود وااللت ازمــات الــذي يجعــل مســؤولية الدولــة قائمــة

عن األضرار الناجمة عن تسيير مصالح اإلدارة ولو بدون ارتكاب اإلدارة ألي خطـأ فـي ذلـك وهـو

ما يعرفه بالمسؤولية على أساس فكرة المخاطر.

 -إن خطــأ الضــحية ومــا شــارك بــه فــي إحــداث الضــرر ال يعفــي الدولــة ومؤسســتها مــن مســؤولية

الحادثة بناء على الفصل المذكور وما أقره قضاء الموضـوع بمـا لـه مـن سـلطة تقديريـة مـن تحميـل
المكتب الوطني للسكك الحديدية نصف المسؤولية يدخل في رقابة المجلس األعلى.

( قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  15بتاريخ  16يناير 1986
ملف إداري عدد )5189
القاعودة :
 طبقــا للفصــل  79مــن قــانون االلت ازمــات والعقــود فــإن مســؤولية الدولــة عــن تســيير إدارتهــا وعــناألخطاء المصـلحية لمسـتخدميها ،التفتـرض  ،بـل البـد مـن إثبـات الخطـأ المصـلحي المنسـوب إلـى

موظفيها  ،ألنها من المسؤولية التقصيرية .

 القـرار المطعـون فيـه عنـدما قضـى بمسـؤولية الدولــة بـدون إثبـات الخطـأ مـن المضـرور كـان غيــرمبني على أساس ومعرضا للنقض.

( قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  2391بتاريخ  26ماي 1994
ملف مدني عدد )90 - 3804

القاعودة :
 -عقد أشغال عمومية  ...إنجاز األشغال  ...أداء مقابلها  ...نعم.

 -بالرجوع إلى وثائق الملف ،والى فحوى الحكم المستأنف ،والبحث المجرى في القضية مـن طـرف

القاضي المقـرر  ،يتضـح أن األشـغال المطالـب بأدائهـا قـد تـم إنجازهـا فعـال – وهـو مـا أكـده الحكـم

المستأنف – وان شكليات ومواصفات إنجاز تلك األشغال -كما تتحدث عنها النصوص التشـريعية
والتنظيميــة -ال يمكــن مواجهــة المقــاول بهــا متــى كــان حســن النيــة ،ومتــى تبــث أن اإلدارة أمــرت
بإنجاز تلك األشغال في ظروف خاصة ،ودون االلتزام بما تفرضه تلك النصوص ،ومسؤوليتها في
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هــذا البــاب ال غبــار عليهــا ،ممــا يكــون معــه مــن الــالزم علــى اإلدارة التــي أنجــزت األشــغال لفائــدتها

ووقع تسـليمها لهـا أن تـؤدي مقابـل تلـك األشـغال ماليـا ،حتـى ال تكـون أمـام حالـة اإلثـراء بـال سـبب
على حساب الغير.

( قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  609المؤرخ في  - 2007 /07/11ملف إداري
عدد )2006/1/4/2195

القاعودة :
 -عقد إداري  ...نظرية اإلثراء بال سبب ...

 -اعتمــاد الحكــم علــى نظريــة اإلثـراء بــال ســبب – بــالرغم مــن عـدم اعتمادهــا مــن الطالــب – تشــترط

لقيامه ـ ــا ع ـ ــدم خط ـ ــأ المتض ـ ــرر وف ـ ــي نازل ـ ــة الح ـ ــال ف ـ ــإن الطال ـ ــب بقبول ـ ــه القي ـ ــام بأش ـ ــغال تف ـ ــوق

قيمتهــا 100.000درهــم – فــي غيــاب إبـ ارم صــفقة عموميــة (حســبما يوجبــه الفصــل  51مــن مرســوم
 )1976/10/14يشكل مبدئيا خطأ من جانبه .

 قبــول المحكمــة النظــر فــي الطلــب باعتمــاد الفصــل  79مــن قــانون االلت ازمــات والعقــود (مســؤوليةالدولــة عــن الخطــأ المرفقــي) وتمســكها باختصــاص النظــر اســتنادا إلــى ذلــك وعمــال بالمــادة  8مــن

القــانون المحــدث للمحــاكم اإلداريــة فيمــا تــنص عليــه مــن اختصاصــها للنظــر فــي طلبــات التعــويض
عــن األض ـرار التــي تســببها أعمــال ونشــاطات أشــخاص القــانون العــام يناقضــه -حــين النظــر فــي

التعــويض وتحديــده – اعتمادهــا الفصــل ( 75نظريــة اإلثـراء بــال ســبب) لتحــدد التعــويض عــن قيمــة
األشغال المنجزة دون أرباح منجزها.

 -لم يحقق قضاة المحكمة في الظروف والمالبسات التـي صـدر فيهـا أمـر العامـل بإنجـاز األشـغال

فـي غيـاب عقـد صـفقة عموميـة سـابق وفـي مـدى مسـاهمة منجـز تلـك األشـغال بتغاضـيه عـن إبـرام
صفقة عمومية وقبوله القيام بتلك األشغال العمومية التـي تسـتلزم عقـد صـفقة عموميـة مسـبقا عمـال

بالفصل  51من مرسوم .1976/10/14

( قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  337المؤرخ في  - 2004 /3/24ملف إداري
عدد )2002/1/4/1223

القاعودة :
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 إبرام الصفقات العمومية يجـب أن يـتم وفـق الشـكليات التـي يسـتوجبها القـانون إمـا بسـند طلبـي أوعقد كتابي.

( قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  1048المؤرخ في  - 1998/11/19ملف إداري
عدد )96/1277

القاعودة :
 -عقد إداري  ...شروطه :

 -العقد موضوع المنازعة أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام وهو و ازرة الفالحة والتنمية

القروية والصيد البحري ويرتبط العقد بتسـييرها أي تسـيير المرفـق العـام الـذي تسـهر عليـه وتقـوم بـه
أي التــزود بــأدوات تجهيــز المكاتــب األمــر الــذي يضــفي علــى عقــد التوريــد موضــوع الطلــب صــبغة

العقد اإلداري ويكون القضاء اإلداري بالتالي مختصا للبث في المنازعة الناشئة بشأنه.

( قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  760المؤرخ في  -2005/10/19ملف إداري عدد
)2005/1/4/1967

القاعودة :
 -عدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية ولعدم تقديم أية مطالبة أو شـكاية لـإلدارة قبـل رفـع

النزاع أمام القضاء.

 -المنازع ــة الضـ ـريبة ال ت ــدخل ض ــمن زمـ ـرة دع ــاوي اإللغ ــاء المعفي ــة م ــن أداء الرس ــوم القض ــائية

بمقتضى المادة  22من القـانون  41-90وانمـا هـي مـن الـدعاوي الضـريبية المنصـوص عليهـا فـي

الباب الخامس من نفس القانون والتي ال يشملها اإلعفاء من أداء الرسم القضائي .

 -إنــذار المســتأنف فــي المرحلــة االبتدائيــة بــأداء الرســوم القضــائية ورفضــه علــى الــرغم مــن إشــعاره

بواسطة مكتب الرسوم القضائية في المرحلة االبتدائية يجعل االستئناف غير مرتكز على أساس.
(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  903بتاريخ  2005/12/14ملف إداري عدد
.)2004/2/4/1870
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القاعودة :
 إن الفقرة الثانية من المادة  42مـن القـانون  85-30توجـب توجيـه إعـالم إلـى الخاضـع للضـريبةفي رسالة موصى بها مع اإلشعار بالتسلم قبل التاريخ إلجراء المراقبة بما ال يقل عن  15يوما.

 -يجــب التمييــز بــين اإلجـراء الباطــل بقــوة القــانون واإلجـراء القابــل لإلبطــال  ،فــاألول أضــفى عليــه

المشــرع صــفة الــبطالن وال يتوقــف علــى إجــازة مــن أحــد  ،وأمــا الثــاني فباســتطاعة مــن قــرره القــانون
لفائدته أن يتمسك به كما باستطاعته إجازته وعدم تقديم أي طلب في شأن التصريح بإبطاله.

 -ما دام اإلجراء المنصوص عليـه فـي المـادة  42مـن قـانون الضـريبة علـى القيمـة المضـافة مقـرر

تح ــت طائل ــة ال ــبطالن  ،ف ــال يج ــوز تبعيض ــه واجازت ــه فيم ــا يتعل ــق بس ــنة واح ــدة والتمس ــك ب ــبطالن

اإلجراء فيما يخص السنوات األخرى .

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  797بتاريخ  2005/11/09ملف إداري عدد
)2004/2/4/1850

القاعودة :
 -إن المبال المتعلقة باألشغال الجارية ال تدخل في رقم األعمال وال تـؤدى عنهـا الضـريبة إال بعـد

اإلنجاز  ،ذلك أنها في حكم المخزون.

 -اللجنة الوطنية للطعون الضريبية هي لجنة تحكيمية وأجاز المشرع الطعن في مقرراتها.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  832بتاريخ  2005/11/23ملف إداري عدد
.) 2004/2/4/1572

القاعودة :
 -إن كانــت الــدعوى تهــدف إلــى الطعــن فــي إج ـراءات فــرض الض ـريبة علــى القيمــة المضــافة ،فــإن

المــادة  43مــن القــانون المــنظم لهــذه الض ـريبة توجــب علــى اإلدارة إشــعار الملــزم بعمليــة التصــحيح
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التــي تعتــزم القيــام بهــا فــي اإلقـ اررات التــي يكـون قــدمها إليهــا ،وأن عــدم احتـرام هــذه المســطرة تجعــل

عملية المراجعة باطلة .

 -إن إدارة الض ـرائب قامــت بتغييــر رقــم المعــامالت الواجــب عليهــا الض ـريبة علــى القيمــة المضــافة

بدون سلوك المسـطرة المنصـوص عليهـا فـي المـادة  43مـن قـانون الضـريبة علـى القيمـة المضـافة،

األمر الذي يجعل الفرض المطعون فيه الغيا.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  939بتاريخ  2005/18/28ملف إداري عدد
.)2003/2/4/1308

القاعودة :
 -األوامر بتحصيل مستحقات اإلدارة.

 التعــويض عــن اســتغالل أحــد األمــالك الخاصــة للدولــة – مبل ـ التعــويض غيــر محــدد ال بــنصقــانوني وال بحكــم القضــاء وال بالت ارضــي – عــدم ج ـواز اســتعمال مســطرة األمــر المباشــر لتحصــيل
مستحقات اإلدارة.

 -الفص ــل  50مـ ــن ظهيـ ــر  21غشـــت  1935المتعلـــق بالمتابع ــات فـــي مـــادة الض ـ ـرائب المباش ـ ـرة

والرسوم المماثلة.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  95/98الصادر في  23فبراير  2005الملف إداري
عدد )94/10210

القاعودة :
 -التحصيل – توجيه إنذار للملزم – عدم توصله به – إجراء غير قاطع للتقادم.

 -مجرد توجيه اإلنـذارات للملـزم دون ثبـوت تبليغهـا إليـه بشـكل فعلـي ال يقطـع أجـل تقـادم إجـراءات

التحصيل.

 -انصرام أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل دون ثبوت القيـام بـأي إجـ ارء قـاطع للتقـادم

يجعل المطالبة بالتحصيل الغية لتقادمها.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  581المؤرخ في  2004 /07/21الملف إداري عدد
)2002/1/4/373
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القاعودة :
 -إن تخلــي المســتأنفة عــن األصــل التجــاري لصــيدلية بمكنــاس واقتنــاء أصــل تجــاري اخــر بمدينــة

تمــارة لممارســة نفــس النشــاط المهنــي فيــه وداخــل أجــل الــثالث ســنوات المواليــة لتــاريخ البيــع ال يعــد

إنهــاء الســتغالل المؤسســة حتــى يــتم حرمانهــا مــن اإلعفــاء الضـريبي وانمــا هــو نقــل للنشــاط المهنــي
يخــول صــاحبه االســتفادة مــن اإلعفــاء المقــرر فــي المــادة  18مــن القــانون رقــم  17-89المتعلــق
بالضريبة العامة على الدخل .

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  34المؤرخ في  2007 /01/17الملف إداري عدد
)2005/2/4/8

القاعودة :
 -الــدعوى تهــدف إلــى المنازعــة فــي ق ـرار مــدير الض ـرائب المتعلــق بــإلزام المســتأنفة بــأداء الض ـريبة

على الشركات وضريبة التضامن الوطني وهي دعوى ضريبية بطبيعتها.

 -المستأنفة تنازع في صفتها كملزمة بالضريبة المتنازع فيها استندا إلى كونهـا تخضـع للقـانون رقـم

 24.83المتعلق بالضريبة على الشركات األمر الذي يجعل الدعوى مقبولة.

 -من الثابت من الشهادة الصادرة عن الو ازرة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة أن المسـتأنفة تعتبـر

تعاونيــة من ــذ  1987/09/30وأن قـ ـرار الت ــرخيص له ــا الص ــادر ع ــن ال ــوزير المنت ــدب ل ــدى ال ــوزير

األول المكلــف بتنشــيط االقتصــاد بتــاريخ  1995/06/06كــان لتزكيــة طابعهــا التعــاوني ممــا تكــون

معه المستأنفة معفاة من الضريبة المتنازع.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  82المؤرخ في  2007 /01/31الملف إداري عدد
)2003/2/4/2925

القاعودة :
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 -مقتضيات الفصل  6من الظهير المنظم للضريبة المهنية تضمن على أنه " تحدد القيمة الكرائية

المعتبـرة أساســا لحســاب األداء النســبي إمــا بواســطة عقــود اإليجــار أو عــن طريــق المقارنــة أو حتــى
التقييم المباشر".

 -وجود عقد للك ارء أو وصل يتضمن تحديد الوجيبة الكرائيـة يغنـي عـن تحديـد الكـراء اعتمـادا علـى

عناصر المقارنة أو التقييم المباشر ما دامت اإلدارة ال تدعى صـورية عقـد الكـراء إذ العقـد يفتـرض

الحقيقة فكان بذلك الحكم المستأنف عندما استبعد عقد الكراء وقضى بفرض ضريبة المهنة استنادا

على الخبرة التي أمر بها بدون أساس.

(قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  284المؤرخ في  2003/04/24الملف إداري عدد
)2002/1/4/1004
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الفصل الثاني
دراسات قـانونية
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المنازعات العقدية على ضوء االجتهاد القضائي اإلداري

األستاذ محمد صقلي حسيني
رئيس المحكمة اإلدارية بالرماط
مقدمة :
تتميز المناعـات العقديـة بتوزيعهـا بـين القضـاء اإلداري فيمـا اتصـل منهـا بالجانـب الناشـئ
عــن تنفيــذ العقــود اإلداريــة وبــين القضــاء العــادي بالنســبة إلــى جانبهــا اآلخــر الخــاص بــالعقود التــي
تخضــع للقــانون الخــاص ،وذلــك خالفــا لوضــعيتها لمــا قبــل إحــداث المحــاكم اإلداريــة ،التــي كانــت
خاللهــا المنازعــة العقديــة مقســمة بــين الغرفــة اإلداريــة بــالمجلس األعلــى وبــاقي المحــاكم االبتدائيــة
واالستئنافية أي بين قضاء اإللغاء والقضاء الشامل.
واذا كــان انف ـراد القاضــي اإلداري باختصــاص النظــر فــي الن ازع ـات المتعلقــة بتنفيــذ العقــود
اإلداريــة يجــد ســند فــي الفصــل  8مــن قــانون  41-90المحــدث للمحــاكم اإلداريــة ،فــإن تميــز هــذا
المقتضى القـانوني بعـدم تعريفـه للعقـد اإلداري وقلـة العقـود التـي تـم اعتبارهـا إداريـة بـنص القـانون،
كما هو الشأن مع صفقات األشغال والتوريـدات والخـدمات  ،1سـاهم فـي ظهـور بعـض الصـعوبات
العملية حول طبيعة االختصاص القضائي بشأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود األخرى غير
 تتميز المادة  3من المرسوم رقم  2-06-388الصادر في  5فبراير  2007بتحديد شروط وإشكال إبرام صفقات الدولة وكة ابعةةا القوا ةةد المتعبق ة بتةةدبيربا ومراقبتشةةا والميشةةور بالةريةةدة الرسةةمي ةةدد  5518وتةةاري  " 2007/4/19بتعريفشةةا لصةةفقات
األشغال بأيشا  " :كل قد يشدف إلى تيفي أشغال مرتبط بالبياء أو إ ادة الشةدم أو تةرميم أو تةديةد بياية أو ميشةأة أو بيية ملةل تحرةير
الةةورأ أو أشةةغال الترتيةةل أو التشةةييد أو البيةةاء أو ورة تةشيةةزات أو معةةدات أو أشةةغال الزذرفة أو التشةةطيل وكة ا الذةةدمات اللايوية
المرتبط باألشغال ملل إيةاز االلقال أو ور المعالم الطبوغرافي أو أذ الصور واألفةمم أو الدراسةات الزلزالية والذةدمات الممالبة
المقدم في إطار الصفق أو إ ا كايت قيم ب ه الذدمات ال تتةاوز قيم األشغال يفسه".وصفقات التوريدات بأيشا " :كل قد يرمةي إلةى
اقتياء ميتوةات أو معدات أو تمبكشا بقرا إيةاري أو إيةاربا بيي البي م وةةود ذيةار الشةراء أو بدويةه يبةرم بةين صةاحل مشةرو
ومةورد ويمكةن أن يترةمن تسةةبيم الميتةةات بصةف لايوية أشةةغال ورة الميتوةةات المة كورة وتركيبشةةا والتةي تعتبةر رةروري إليةةةاز
العمل" وصفقات الذدمات بأيشا " " :كل قد يكون مورو ه إيةاز أ مال ذدماتي التي ال يمكن ورعشا بأشغال أو تبوريدات".
1
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المش ــمولة بأي ــة رعاي ــة قانوني ــة والمع ــايير القض ــائية الت ــي اس ــتعان به ــا القاض ــي اإلداري م ــن أج ــل
إضـفاء الصــبغة اإلداريــة علــى هــذه العقــود ،ومــدى كفايتهــا فــي إرســاء معــالم نظريــة العقــد اإلداري.
كمــا أن تأكيــد االجتهــاد القضــائي اإلداري علــى كــون المنازعــات الناشــئة عــن تنفيــذ العقــد اإلداري
تنــدرج ضــمن دعــاوى القضــاء الشــامل س ـواء فيمــا يتعلــق منهــا بانعقــاد العقــد اإلداري أو صــحته أو
تنفيذه أو انقضائه ،لم يمنع من رصد بعض اإلشكاليات القانونية المتعلقة هاتـه المـرة بـدور قضـاء
اإللغاء في مجـال المناعـة العقديـة وامكانيـة نفـاذ دعـوى اإللغـاء للتجـاوز فـي اسـتعمال السـلطة الـى
دائرة العقد عالوة على أثر الحكم القاضي باإللغاء على هذا العقد على وجه التحديد.
وفي هذا اإلطار ،تأتي هاته الدراسة التي ال تتوخى تأصـيل نظريـة العقـد اإلداري وتحليـل
مختلــف األحكــام التــي تنظمــه ،وانمــا تلمــس إشــكالية االختصــاص القضــائي التــي تثيرهــا المنازعــة
الناشـئة عــن تنفيـذ العقــود اإلداريـة  ،وابـراز الحيــز الـذي يمكــن أن تشـغله دعــوى اإللغـاء فــي مجــال
المنازعة العقدية ،ونتائجها بالنسبة للعقد ،والتي تجعل دراسته مهمة إلى حد بعيـد ،بـالنظر إلـى أن
دعــوى اإللغــاء ،تعتبــر فــي األصــل غيــر مســموح بهــا فــي ميــدان العقــود ،وذلــك كلــه علــى ضــوء
االجتهاد القضائي اإلداري المغربي والفرنسي في بعض الحاالت التي لم تتح الفرصـة مـن خاللهـا
لم لالجتهاد القضائي اإلداري المغربي لمعالجتها.
ولبلوغ هذا السبيل  ،ارتأينا تقسيم هاته الدراسة إلى محورين :
المحور األول  :خصوصية المنازعة العقدية على ضوء االجتهاد القضائي اإلداري.
المحور الثاني  :المسؤولية الناتجة عن صفقات األشغال الباطلة.

المحور األول خصوصية المنازعة العقدية على ضوء االجتهاد القضائي اإلداري
ارتأينا تقسيم هذا المحور إلى قسمين :
 القسم األول  :إشكالية االختصاص القضائي في المنازعات العقدية.
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 القسم الثاني  :مجال قضاء اإللغاء في منازعات العقود اإلدارية.
 خاتمة.

القسم األول  :إشكالية االختصاي القضائي في المنازعات العقدية.
األمـر هنـا ،ال يتعلـق بالن ازعـات الناشـئة عـن تنفيـذ العقـود اإلداريـة بتحديـد مـن القــانون ،إذ
م ــن المس ــلم خض ــوعها لرقاب ــة القاض ــي اإلداري ،وانم ــا بالن ازع ــات األخ ــرى الت ــي تمي ــزت بطرحه ــا
إلشــكالية االختصــاص النــوعي ،علــى غ ـرار الن ازعــات األخــرى المترتبــة عــن قيــام اإلدارة بواســطة
ســندات للطلــب باقتنــاء توريــدات أو إنجــاز أشــغال أو خــدمات فــي حــدود مــائتي ألــف درهــم ،وفــي
إطــار ســنة ماليــة واحــدة ،2والتــي اقترنــت بتســجيل عــدم اســتقرار االجتهــاد القضــائي اإلداري علــى
موقف ثابت بشأن المرجع القضائي المختص بالنظر في هاته الصورة من المناعة العقدية حسبما
سيتم تناوله من خالل الفصلين التاليين :

 الفصل األول  :المعيار القضائي المعتمد في تحديد نظرية العقد اإلداري.

 الفصوووول الثوووواني  :المنازعـ ــات المترتبـ ــة عـ ــن التعاقـ ــد بواسـ ــطة سـ ــندات الطلـ ــب واشـ ــكالية
االختصاص القضائي.
 الفصل األول  :المعيار القضائي المعتمد في تحديد نمرية العقد اإلداري

يســتعمل القضــاء اإلداري معيــارين لتمييــز العقــود اإلداريــة عــن غيرهــا مــن عقــود القــانون
الخــاص أحــدهما  :عضــوي يقــوم علــى وجــوب أن يكــون أحــد طرفــي العقــد اإلداري شخصــا معنويــا
عامـا ،أمــا أحـدهما اآلخــر فموضـوعي  :ويتمثــل فـي ضــرورة تمتـع هــذا الشـخص المعنــوي المتعاقــد
 -مورو المادة  75من المرسوم المؤرخ في  2007/2/5اآليف ال كر.
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بوضعية غير مألوفة في مجال القانون الخاص ،أو إذنه للمتعاقـد معـه بالمسـاهمة فـي تسـيير أحـد
المرافق العمومية ،ومن ثم فإن اجتماع هذين المعارين سـمح بتعريـف العقـد اإلداري بأنـه  " :العقـد
ال ــذي يبرم ــه ش ــخص معن ــوي م ــن أش ــخاص الق ــانون الع ــام بقص ــد إدارة أو تس ــيير مرف ــق عم ــومي
وتظهــر نيتــه مــن خاللــه فــي األخــذ بأســلوب القــانون العــام وذلــك بتضــمين العقــد لشــروط اســتثنائية
غير معتادة في القانون الخاص " .كما يصادف في قرار مجلس الدولة الفرنسـي فـي قضـية Sos
 ، 3 grantis des vogesوبمفهـوم المخالفـة لهـذا التعريـف ،فـإن تخلـف أحـد المعـايير القضـائية
المكونــة لنظريــة العقــد اإلداري ،يفضــي إلــى انتقــاء الصــبغة اإلداريــة عــن العقـد حتــى لــو كــان أحــد
أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام وبالتبعية عودة اختصاص النظر في النزاع المتفرع عـن
هـذا العقـد إلــى جهـة القضــاء العـادي كمــا أكـدت عليــه الغرفـة اإلداريــة بـالمجلس األعلــى فـي قرارهــا
الصــادر فــي قض ــية "ورثــة أ" ض ــد رئــيس الجماع ــة القرويــة آل.ع  4إذ اعتب ــرت  " :أن عقــد البي ــع
المطعـون فــي صـحته هــو مــن العقـود الخاصــة وتنطبــق عليـه أحكــام القــانون الخـاص كمــا يتضــمن
الت ازم ــات متبادل ــة ب ــين الطـ ـرفين ول ــيس ش ــروطا غي ــر مألوف ــة ب ــالرغم م ــن إب ارم ــه م ــع ش ــخص م ــن
أشخاص القانون العام إلمكان إخضاعه الختصاص المحكمة اإلدارية" ،وأعادت عليـه التأكيـد فـي
قرارهـا الصــادر فــي قضــية شــركة "ت .أ" ضـد الجماعــة الحضـرية " : 5إذ اعتبــرت أن عقــد التــأمين
الرابط بين الطـرفين ال يكتسـي صـبغة العقـد اإلداري ممـا تكـون معـه الن ازعـات الناشـئة عـن تطبيقـه
خاضعة الختصـاص المحـاكم العاديـة فـي غيبـة وجـود عقـد إداري يرجـع البـت فـي تنفيـذه للمحكمـة
اإلدارية".
والمالحظــة مــن هــذا األثــر القضــائي الــذي اشــترط فــي بدايتــه ضــرورة اجتمــاع المعيــارين
القضائيين المحددين لطبيعة العقد اإلداري تحت طائلة القضاء بعدم االختصـاص النـوعي للنظـر
في المنازعة الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ،توجهه الحقا نحو االكتفاء فقط بأحد العناصر المندرجـة
 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري .1912/7/31

3

 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  571وتاري .2001/4/19

4

 -قرار الغرف االداري بالمةبس اال بى دد  1491التاري .2000/10/26
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ضــمن المعيــار الموضــوعي إلــى جانــب المعيــار الشــكلي العتبــاره العقــد إداريــا والنازعــة حولــه مــن
اختصاص القضاء اإلداري ،كما تمثل في قضية  6 Les époux Bertinالذي اعتبـر مـن خاللـه
مجلــس الدولــة الفرنســي بــأن "العقــد مثــار المنازعــات والــذي يعهــد للــزوجين بيرتــان  Bertinبالقيــام
بتنفيذ المرفق العام وهو إعادة الالجئـين األجانـب الموجـودين بفرنسـا فـي م اركـز إيـواء إلـى بالدهـم،
يتوفر على ما يكفي من العناصر المضـفية علـى هـذا العقـد الطـابع اإلداري ،دون أن تكـون هنـاك
حالة للبحث فيما إذا كـان العقـد يتضـمن شـروطا اسـتثنائية غيـر مألوفـة فـي عقـود القـانون الخـاص
من عدمه ".
وهذا االجتهاد القضائي الذي كرسه مجلس الدولة فـي العديـد مـن ق ار ارتـه 7التـي اعتبـر مـن
خاللهــا العقــد إداريــا متــى بلـ دور المتعاقــد مــع اإلدارة حــد القيــام بتنفيــذ المرفــق العــام ،لــم تأخــذ بــه
الغرفــة اإلداريــة بــالمجلس األعلــى فــي بعــض القضــايا التــي ظلــت تشــترط بمناســبتها قيــام جمي ــع
العناصــر المكونــة للمعيــارين العضــوي والموضــوعي العتبــار العقــد إداريــا كمــا يصــادف فــي قضــية
"ب  .إ ".ضــد "المكتــب الــوطني للكهربــاء" 8الــذي ورد فيــه مــا مــؤداه  ..." :أنــه ال يكفــي العتبــار
العقد إداريا ،أن يتضمن العقد شروطا ومقتضـيات غيـر مألوفـة فـي القـانون العـادي ،بـل يتعـين أن
يتـوفر شـرط ثالـث وهـو أن يتعلـق العقـد بتســيير مرفـق عمـومي ،وأن طبيعـة العقـد ،وان كـان مبرمــا
بين مؤسسة عمومية ،هي المكتب الوطني للكهرباء وبين الطاعن ،ويتضـمن شـروطا غيـر مألوفـة
فــي العقــود الخاصــة إال أن العقــد المــذكور ال يتعلــق بتســيير مرفــق عــام ،وبالتــالي فــإن األمــر ال
يتعلق بعقد إداري يخضع النزاع المتعلق به الختصاص المحاكم اإلدارية ،ولكن بعقد عادي يرجـع
للمحكمة ذات القضاء الشامل أو الكامل البت في النزاع الذي يثار بصدد تنفيذه ،وأن مؤدى ذلك
أن العقد موضوع النزاع ليس من اختصاص المحكمـة اإلداريـة البـت فيـه ،ألن الن ازعـات المتفرعـة
عــن العقــود المبرمــة مــع المؤسســات العموميــة ذات الطــابع التجــاري أو الصــناعي ال تــدخل ضــمن
 - R.P.C.pقرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري  1956/4/20ميشور بمةب 167

6

 "R.P.C.pميشور بمةب  - Ville de Royan 237كقراره الصادر بتاري  1966/3/20في قري "

7

 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  367وتاري .1995/9/21
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العقود اإلدارية ،وألن العقد المذكور لم يتوفر فيه شرط أساسي وجوهري وهو تعلقه بتسـيير مرفـق
عــام "  :مــع أن مجــرد اعتبــار هــذا العقــد الــذي أبرمــه المعنــي بــاألمر مــع مرفــق عمــومي ذي طــابع
تجــاري عقــدا مــن عقــود القــانون الخــاص كــان يغنــي عــن البحــث عــن مــدى ت ـوافره علــى المعــايير
المس ــتعملة م ــن االجته ــاد القض ــائي اإلداري لتميي ــز العق ــد اإلداري ع ــن غيـ ـره م ــن عق ــود الق ــانون
الخــاص والتــي ال تجــد لهــا تطبيقــا لهــا فــي الن ـزاع الناشــئ عــن تنفيــذ العقــود المبرمــة بــين الم ارفــق
االقتصادية الصناعية منها والتجارية ،والمنتفعين بخدماتها والمتميزة بكونها ال تعتبر عقودا إداريـة
حت ــى ل ــو تض ــمنت ش ــروطا غي ــر مألوف ــة ف ــي مج ــال الق ــانون الخ ــاص كم ــا يص ــادف ف ــي قض ــية
 Etablissement Companon Reyإذ اعتبــر مـن خاللهــا مجلـس الدولــة الفرنســي  " : 9أن
العقــود التــي تبرمهــا الم ارفــق االقتصــادية مــع المنتفعــين مــن خــدماتها تنــدرج ضــمن عقــود القــانون
الخاص .وهذا المسـلك ،سـتظهر معالمـه فـي قضـية مماثلـة ناشـئة عـن تنفيـذ عقـد التزويـد بخـدمات
الهــاتف إذ لــم تتوقــف الغرفــة اإلداريــة بــالمجلس األعلــى 10عنــد المعــايير القضــائية المحــددة لنظريــة
العقد اإلداري بل عنـد العقـد موضـوع النـزاع معتبـرة إيـاه  ..." :مـن عقـود اإلذعـان علـى غـرار عقـد
التزويد بالماء والكهرباء الذي يخضع ألحكام القانون الخاص ،الشيء الذي يعني أن االختصاص
بشأن النزاعات القائمة بخصوص تنفيذ مقتضـيات العقـود المـذكورة أو فسـخها يظـل قائمـا للمحكمـة
العاديــة وأن القاضـي اإلداري ال يكــون مختصــا كمــا اســتقر عليــه اجتهــاد الغرفــة اإلداريــة بــالمجلس
األعل ــى ،إال إذا ك ــان هن ــاك قـ ـرار إداري قاب ــل لالنفص ــال ع ــن العق ــد وبالت ــالي قاب ــل للطع ــن في ــه
باإللغ ــاء ،كم ــا إذا أق ــدمت الش ــركة الم ــذكورة عل ــى قط ــع الخ ــط اله ــاتفي ،أو الم ــاء أو الكهرب ــاء،
والحالة أن المشترك يؤدي واجبه بانتظـام ،ممـا يخـول للقاضـي اإلداري إلغـاء القـرار المـذكور ،كمـا
يخول لقاضي المستعجالت اإلداري األمر بارجاع الحالة إلى مـا كانـت عليـه ،وأنـه لـذلك ال يمكـن
مناقشــة طلــب التعــويض عــن الضــرر الحاصــل للمعنــي بــاألمر مــن جـراء قطــع الخــط الهــاتفي ألنــه

 - A.J.D.A,1962 , p.قرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري  1961/10/13ميشور بمةب 98
 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  1265وتاري .2000/9/28
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يدخل في صميم العالقة التعاقديـة التـي تـربط بـين الطـرفين والتـي تخضـع كأسـاس ألحكـام القـانون
الخاص".
كمــا أن تطــور أســاليب عمــل اإلدارة التــي أصــبحت تعهــد إلــى أشــخاص القــانون الخــاص
بـإدارة مرافقهــا العامـة تحــت إشـرافها  :أو باشــتراك بينهـا وهـؤالء األشـخاص كمــا هـو الحــال بالنســبة
لشركة االقتصاد المختلط التي تخضع لرقابة الدولة

11

أثار إشـكاال قانونيـا حـول خضـوع الن ازعـات

المترتبة عن االتفاقات التي يبرمهـا أولئـك األشـخاص مـع الغيـر ،لرقابـة القاضـي اإلداري ،ذلـك أن
قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قضــية  12Pradeاعتبــر أن  ... " :القاضــي اإلداري المخــتص
نوعي ــا ب ــالنظر ف ــي الن ازع ــات المترتب ــة ع ــن العق ــود الت ــي يتص ــرف م ــن خالله ــا الش ــخص الخ ــاص
باعتبــاره وكــيال عــن اإلدارة التــي تعاقــد معهــا ،أمــا خــارج هاتــه الحالــة فــإن العقــود المبرمــة بــين هــذا
الش ــخص وغيـ ـره م ــن الملت ــزمين بأش ــغال عام ــة أو مق ــاولين أو م ــوردين أو بن ــوك فاعتبره ــا عق ــودا
خاصة ال يختص القاضـي اإلداري بـالنظر فـي النـزاع الناشـئ عنهـا "

13

 .وهـذا المعيـار القضـائي

الجدي ــد لنظري ــة العق ــد اإلداري ،الق ــائم عل ــى اعتب ــار العق ــد إداري ــا لمج ــرد نياب ــة الش ــخص الق ــانوني
الخاص عن الشخص القانوني العام في تسيير المرفق العام ظهر أثره فـي قضـية الشـركة الوطنيـة
لتجهيــز خلــيج طنجــة ضــد شــركة البنــاء واألشــغال ميــديطراني إذ اعتبــرت الغرفــة اإلداريــة بــالمجلس
األعلى

14

ما مـؤداه  ..." :أن مـدار النـزاع بـين الطـرفين هـو معرفـة مـا إذا كـان العقـد اليـوم بينهمـا

يكتســي صــبغة عقــد إداري يعــود االختصــاص بالنســبة للن ازعــات المتعلقــة بتنفيــذه وفســخه للمحــاكم
اإلدارية طبقا للفصل  8من القانون المحدث لها ،أم أن األمر يتعلق بعقد عادي يرجع حق النظر
 -ايظر د .رروان بوةمع "قايون المرافق العام " طبع  2000رقم .65

11

 - R.E.C,p.قرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري  1936/12/18ميشور بمةب 1124

12

 - Société entreprise Peyrit c/وقريبةةا مةةن بة ا االتةةةاه ا تبةةرت محكمة التيةةاز الفريسةةي بتةةاري  1962/7/8فةةي قرةةي
"  :ان إيشةاء الطةرا الوطيية تتمتة بصةف األشةغال العامة وبةو بطبيعتةه مةن شةان Société d'autoroute Estrel Cote d'Azur
الدول وييف تقبيديا من ذمل اإلدارة المباشرة ويتية ل لك فإن العقود التي يبرمشا رل العمةل بشةأن بة ا التيفية تكةون ذارةع لقوا ةد
القايون العام و لك أيا كايةت األورةا المتبعة باليسةب لشاتةه العقةود وحتةى يعشةد باألشةغال إلةى شةرك اقتصةاد مذةتبط طالمةا أن باتةه
الشرك قد حبت محل الدول وأن لعقودبا الطبيع اإلداري كما لو كايت الدول يفسشا أبرمتشا أليشا ترتبط بمشم بي طبيعتشا من شةأن
R.E.C.1963,p..الدول " قرار محكم التياز الفريسي ميشور بمةب 787 :
13

 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  401وتاري .1995/10/12
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فيه للمحاكم العاديـة ،وأنـه مـن الثابـت مـن أوراق الملـف ،أن الشـركة الوطنيـة لتجهيـز خلـيج طنجـة
التي أحدثت بمقتضى مرسـوم  1976/06/26مـن أجـل تجهيـز خلـيج طنجـة واالسـتثمار السـياحي
ل ــذلك الخل ــيج ،ق ــد كلف ــت بتس ــيير المرفـ ـق العم ــومي ،بحك ــم خض ــوعها لوص ــية و ازرة الس ــياحة وأن ــه
يتضح من االطالع على قرار الفسخ الصادر عن الشـركة المـذكورة بإرادتهـا المنفـردة والـذي وضـع
حدا لمهمة شركة البناء واألشغال ميديطراني ،أنه يستند على الشروط والنزاعات غير المألوفـة فـي
عقــود القــانون الخــاص ،والتــي يتضــمنها العقــد المبــرم بــين الطـرفين والــذي يكشــف عــن عــدم وجــود
تكــافؤ فــي االلت ازمــات بــين طرفــي العقــد ،ممــا يســتنتج معــه أن مقومــات العقــد اإلداري متــوفرة فــي
النازلــة ،وانعقــاد اختصــاص القضــاء اإلداري للنظــر فــي الن ـزاع المترتــب عــن تنفيــذه" .ممــا يعكــس،
التح ــول المس ــتمر ال ــذي تعرف ــه المع ــايير القض ــائية المس ــتعملة ف ــي تحدي ــد نظري ــة العق ــد اإلداري،
كعالمـة إضــافية علــى مواكبــة االجتهــاد القضـائي اإلداري للتطــور المســجل فــي طــرق إدارة الم ارفــق
العمومية لمواجهـة مشـاكل التنميـة التـي ازدادت حـدة فـي عـالم تضـغط العولمـة علـى اقتصـاده بقـوة
وبدون توقف.

 الفصووول الثووواني  :المنازعوووات المترتبوووة عووون التعاقووود بواسوووطة سوووندات الطلوووب نواشوووكالية

االختصاي القضائي.

إذا كان بإمكان اإلدارة القيام باقتناء توريدات تسلم في الحال ،أو إنجاز أشغال ،وخدمات ،في
حــدود مبل ـ مــائتي ألــف درهــم ،برســم ســنة ماليــة واحــدة ،مــع إمكانيــة رفــع هــذا المبل ـ بق ـرار يتخــذه
الــوزير األول بعــد اســتطالع رأي الــوزير المكلــف

15

فــإن هــذا األســلوب مــن التعاقــد طــرح إشــكالية

قانونيــة ،حــول الجهــة القضــائية المختصــة نوعيــا بــالنظر فــي الن ـزاع المترتــب عــن التعاقــد بواســطة

 يراة الفصل  75من المرسوم الصادر في  2007/2/5بتحديد شروط إبرام صفقات الدول وك ا بعا المقتريات المتعبقبمراقبتشا وتدبيربا.
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ســندات الطلــب  :ذلــك أنــه فــي قضــية "ح.ز  ".ضــد الجماعــة المحليــة للســعيدات 16اعتبــرت الغرفــة
اإلداري ــة ب ــالمجلس األعل ــى  " :أن الص ــفقة العمومي ــة إذا كان ــت فع ــال تعتب ــر عق ــدا إداري ــا ب ــنص
القــانون ،فــإن ذلــك يتوقــف أوال وأخي ـ ار علــى وجــوب تــوفر الصــفقة العموميــة  :أي أن تقــوم اإلدارة
المعنية باألمر بفتح باب المناقصة ،أو المزايدة ،ليفوز من يعنيه األمر بالصفقة المذكورة ،أما فـي
الوضع الحالي للمنازعة فإنه مـن الثابـت مـن أوراق الملـف أن قيمـة المعاملـة قـد حـددت مبـدئيا فـي
مبل  90.481.73درهم ،مما يجعل المقتضيات القانونيـة التـي تـنص علـى أنـه تبقـى مسـتثناة مـن
مي ــدان تطبيقه ــا ،االتفاق ــات والعق ــود المتع ــين عل ــى اإلدارات إبرامه ــا وف ــق كيفي ــات وقواع ــد الق ــانون
العــادي ،هــي المقتضــيات الواجبــة التطبيــق علــى النازلــة الشــيء الــذي يعنــي أن القــانون قــد رخــص
لــإلدارات والجماع ــات الح ــق فــي إبـ ـرام تعاق ــدات فــي إط ــار الق ــانون الخــاص وع ــن طري ــق س ــندات
الطلب كما هو الوضع في النزاع الحـالي عنـدما أقـدمت الجماعـة علـى تقـديم طلـب للمعنـي بـاألمر
لتزويــدها بتجهي ـزات هــي ف ـي حاجــة إليهــا ،إذ أن مثــل هاتــه العمليــة وان كــان الهــدف منهــا خدمــة
المصــلحة العامــة ،فإنــه العتبــار المعاملــة صــفقة عموميــة ،وبالتــالي إضــفاء الطــابع االداري عليهــا
بقوة القانون ،يجب توفر الشروط المشـار إليهـا أعـاله ،والتـي ال وجـود لهـا ،ممـا يبقـى معـه المجـال
مفتوحــة لمقاضــاة الجماعــة المــذكورة أمــام جهــة القضــاء العــادي ،طبقــا ألحكــام القــانون الخــاص،
ولــيس أمــام جهــة القضــاء اإلداري غيــر المخــتص نوعيــا للنظــر فــي الن ـزاع " :مــع أن األخــذ بهــذا
المسلك القائم على خضوع التعاقد بواسطة سندات الطلب لقواعـد القـانون الخـاص فيـه نظـر  :ألن
مجـرد تنصــيص الفصــل  2مــن المرســوم المــؤر فــي  1998/12/30المتعلــق بالصــفقات العموميــة
المطب ــق ف ــي النازل ــة المعروض ــة عل ــى اس ــتبعاد العق ــود الت ــي تبرمه ــا اإلدارة طبق ــا لش ــكلية الق ــانون
العادي من نطاق تطبيقه يعني أن هذا المقتضى القانوني مرتبط بقواعد القانون العـام ،وأن العقـود
التي تبرم في إطار تكتسـي الصـبغة اإلداريـة ،تعـد بـذلك عقـودا إداريـة بقـوة القـانون ومنهـا بوضـوح
سندات الطلب التي شملها بعنايته مـن خـالل الفصـلين  19و  72المحـددين لشـروط االلتجـاء إلـى
هاتـه الوســيلة مــن التعاقــد مــن أجــل اقتنــاء توريــدات أو انجــاز أشــغال أو خــدمات التــي تعــد بامتيــاز

 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  662وتاري .1998/6/18
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مــن مواضــيع الصــفقات العموميــة حتــى يكــون هنالــك محــل للتمييــز بــين العقــود اإلداريــة فــي الجهــة
القضائية المختصة نوعيا للنظر في النزاع الناشئ عن تنفيذها  ،17لمجـرد الخـالف الحاصـل حـول
طريقة إبرامها التي ال تمثل مخالفتهـا تجريـد الصـفقة مـن طابعهـا اإلداري ،كمـا أكـدت عليـه الغرفـة
اإلدارية بالمجلس األعلى في قضية "ب .هـ ".ضد السيد وزير األشغال العمومية والتكوين المهني
الــذي ورد فيــه  ..." :أن عقــد األشــغال الــذي تعــدت قيمتــه مبلـ مائــة ألــف درهــم والــذي كــان مــن
المفــروض إنجــازه فــي الشــكل واإلطــار الــذي حــدده المرســوم المــنظم للصــفقات العموميــة ،مــا دام
األمر يتعلق بعقـد أشـغال عامـة ،فـإن عـدم إنجـازه فـي الشـكل المحـدد مـن طـرف المرسـوم المشـار
إليــه ال ينــزع عنــه صــبغة األشــغال العامــة أي صــبغة العقــد اإلداري بقــوة القــانون إذ أن إنجــازه فــي
الشـكل المـذكور ،حتـى علـى فـرض أنـه وضــع لمصـلحة اإلدارة ولحمايـة حقـوق المرفـق العـام الــذي
اخت ــار بإرادت ــه إنج ــاز هات ــه األش ــغال ع ــن ط ــرق الت ارض ــي ودون اللج ــوء إل ــى مب ــدأ المناقص ــة أو
المزايدة الـذي يميـز عقـد الصـفقات بصـورة عامـة يجعـل االعتمـاد علـى مقتضـيات المرسـوم المـؤر
فــي  2007/2/5المتعلــق بالصــفقات العموميــة كافيــا بذاتــه العتبــار ســند الطلــب موضــوعه عقــدا
إداريــا بقــوة القــانون والن ـزاع حولــه مــن اختصــاص القضــاء اإلداري ولــيس القضــاء التجــاري" الــذي
أضــحى يقــر باختصاصــه فــي هــذا النــوع مــن المنازعــة اإلداريــة

18

كمــا ســلكته محكمــة االســتئناف

التجارية بفاس 19في قضية دفعت من خاللها النيابة العامة بكون العقد موضوع النزاع ،ال ينصـب
علــى تزويــد الوكالــة لزبنائهــا بالمــاء والكهربــاء إلمكانيــة القــول باختصــاص المحــاكم التجاريــة طبقــا
للفصل  6من مدونة التجارة ،بـل األمـر يتعلـق بانجـاز أشـغال التطهيـر لفائـدة هاتـه الوكالـة ،والتـي
هي مرفق عمومي المدينة العتيقة وهو شكل من أشكال الصفقات العمومية التي تعتبر من العقود
اإلدارية ،إال أن المحكمة ردت علـى هـذا الـدفع  ... " :بـأن الشـركة المسـتأنفة شـركة مسـاهمة وأن

  -الةيملي أمزيد "مياز ات الصفقات العمومي تكتيل االذتصاص أم تشطيره" تعبيق بى حكم المحكم اإلداري بمراكأ دد 100وتاري .1999/10/20
17

 . -محمد اليةاري دراس حول " مياز ات العقد اإلداري في إطار القراء الشامل".

18

 -قرار محكم االستئياف التةاري بفاس دد  400وتاري .2000/5/24

19
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شــركات المســاهمة شــركات تجاريــة مــن حيــث الشــكل  ...فضــال عــن كــون نشــاط التطهيــر الــذي
تحترفه يماثل األنشطة المنصوص عليها بالفصل  6من مدونة التجارية".
ولع ــل االعتب ــارات المتقدم ــة المركـ ـزة باألس ــاس عل ــى خصوص ــية التعاق ــد بواس ــطة س ــندات
الطلــب المنصــوص عليهــا بالنظــام القــانوني للصــفقات العموميــة كانــت وراء عــدول الغرفــة اإلداريــة
بالمجلس األعلى عن اتجاهها السـابق واعتبارهـا لسـندات الطلـب عقـودا إداريـة  ،كمـا يصـادف فـي
قضية شركة تساوة للبناء

20

إذ تم التأكيد على مؤداه ... " :أن لإلدارة أن تبرم صفقات عن طـرق

اإلتفاق المباشر وأن تخص الصفقة بمقاول معين بناءا على سند طلـب إلنجـاز أشـغال ال تتجـاوز
قيمتاه  100ألف درهم ،دون حاجة إلى إبـرام عقـد كتـابي ،وقـد أدلـت المدعيـة بطلـب اقتنـاء محـرر
م ــن ط ــرف الم ــدعى الم ــذكورة يعتب ــر عق ــدا إداري ــا بق ــوة الق ــانون مم ــا يم ــنح االختص ــاص للمحكم ــة
اإلداريــة " أو فــي ق ـرار الغرفــة اإلداريــة بــالمجلس األعلــى الصــادر فــي قضــية ملتقــى المعــامالت
التجاريــة والبنــاء ضــد الجماعــة الحض ـرية للمشــور فــاس الجديــد

21

الــذي ورد فيــه ..."،وص ـوالت

الطلب تعتبر بطبيعتها عقدا إداريا" .كما فـي قضـية مؤسسـة "ل ".ضـد الجماعـة الحضـرية لمـوالي
يعق ــوب الت ــي اعتب ــرت م ــن خالله ــا الغرف ــة اإلداري ــة ب ــالمجلس األعل ــى

22

أن ع ــدم توقي ــع اآلم ــر

بالصرف رئيس الجماعة على سندات الطلـب يجعـل ادعـاء المديونيـة مجـردا مـن اإلثبـات " .بـدون
توقــف هــذا القضــاء عنــد إشــكالية االختصــاص النــوعي التــي يمــنح اختصــاص النظــر فــي الن ازعــات
المترتبة عن سندات الطلب إلى جهة القضاء اإلداري ".

القسم الثاني  :قضاء اإللغاء في مجال منازعات العقود اإلدارية.

 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  357 :بتاري .2000/03/09

20

 -قرار الغرف االداري بالمةبس األ بى دد  240وتاري .2000/02/14

21

 قةةرار الغرفةة اإداري ة بةةالمةبس األ بةةى ةةدد  645وتةةاري  2003/09/25وحكةةم المحكم ة اإلداريةة بمةةراكأ الصةةادر بتةةاري 2003/04/30في المبف دد  2002/266ال ي ا تبر" أن العقود التي تبرمشا وزارة األوقاف في إطار المرفق ال ي ترةطب بتسةييره
وتيظم في إطار رحمت الحج لبمواطيين المغارب قودا إداري حتى لو لم تتةاوز قيمتشا المالي مببغ  100ألف دربم" .
22
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األصل ،خضوع المنازعة المترتبة عن تنفيذ العقود اإلدارية بجميع صورها سواء المتصلة
بانعقادها أو صحتها أو تنفيذها أو انقضائها إلى والية القضاء الشامل دون والية قضاء اإللغـاء

23

وذلك بناء على تبريرين .24
* التبرير األول  :مستمد من كون دعـوى اإللغـاء توجـه ضـد قـرار إداري صـادر

عـن

اإلرادة المنفردة لإلدارة بينما العقد نتاج توافق إدارتين.
* التبرير الثاني  :متصل بوسـائل الطعـن المعتمـدة فـي دعـوى اإللغـاء والتـي ال يمكـن أن تتعلـق
بخرق اإلدارة لشرط العقد الذي أبرمته وانما بأوجه عدم المشروعية ،كما هي منصـوص عليهـا فـي
الفصــل  20مــن قــانون  41-90المحــدث للمحــاكم اإلداريــة .لــذلك فــإن شــرط انتفــاء وجــود دعــوى
موازيــة يجــد ســندا لتطبيقــه فــي مثــل هــذه المنازعــات
األعلـى فـي

25

كمــا أكــدت عليــه الغرفــة اإلداريــة بــالمجلس

قضـية  26Sté Marocaine d'Electriqueالتـي لـم تقبـل بمناسـبتها

الطعــن باإللغــاء ضــد ق ـرار اإلدارة ال ــذي رفضــت مــن حاللــه مراجع ــة ثمــن الصــفقة تأسيســا عل ــى
" وجــود دعــوى موازيــة أمــام القضــاء الشــامل مــن أجــل الحصــول علــى التعــويض" .أو فــي قضــية

 با تبار أن أبم تقسيم لبمياز اإلداري ال ي يقوم بى توز باته المياز بين قرةاء اإللغةاء والقرةاء الشةامل كمةا يةاد بةه .روييي شابي وبو تصييف يؤيده ألن القراء اإلداري الزةري ود و التفسير كأحد الصةور لبمياز ة اإلدارية غيةر موةةودين يةدما
كما يؤذ من قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى في قري ايف دد  2وتاري .1969/11/21
23

-

بد هللا حارسي دراس حول " :د و اإللغاء بسبل الشطط في استعمال السبط في مةال الصفقات العمومي ".

24

 يحيل بى دراس ليا تحت يوان "الد و الموازي بين القايون والممارسة ميشةورة بالمةبة المغربية لة دارة المحبية والتيميةدد  28سي  1999ص .45.
25

 قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى الصادر بتاري  1963/1/14ميشور بمةب قرارات الغرف اإلداري بالمةبس األ بى 1965-1961ص.103.
26
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"ش 27".الــذي لــم تقبــل دع ـواه باإللغــاء "باعتبــار أن األج ـرة محــددة بعقــد وبإمكــان المعنــي بــاألمر
الحصول على حقوقه بدعوى عادية".28
والالفت للنظر أن قاعدة منع تقديم دعوى اإللغاء في مجال العقود اإلداريـة تعـرف بعـض
االسـ ــتثناءات التـ ــي وضـ ــعها االجتهـ ــاد القضـ ــائي اإلداري ،وتمثلـ ــت فـ ــي نظريـ ــة الق ـ ـ اررات القابلـ ــة
لالنفصــال الت ــي تحق ــق م ــن خاللهــا إخض ــاع أعم ــال مرتبط ــة بــالعقود اإلداري ــة إل ــى رقاب ــة قاض ــي
اإللغــاء ،ومــن تــم يكــون مــن األفيــد معرفــة هاتــه الق ـ اررات القابلــة للطعــن فيهــا باإللغــاء وأثــر الحكــم
القاضي بإلغاء القرار المنفصل على العقد ،كما سيتم تناوله من خالل الفصلين التاليين :

* الفصوول األول  :الق ـ اررات القابلــة للطعــن باإللغــاء للتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة فــي
مجال العقود اإلدارية.
* الفصل الثاني  :أثر اإللغاء القضائي للقرار المنفصل على العقد اإلداري.

الفصل األول  :الق اررات القابلة للطعن باإللغاء للتجاوز في استعمال السلطة فوي مجواب العقوود
اإلدارية.

أجــاز االجتهــاد القضــائي اإلداري إمكانيــة الطعــن باإللغــاء للتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة
ضد الق اررات اإلدارية المنفصلة عن العملية العقديـة سـواء بالنسـبة للمتعاقـد أو لغيـر المتعاقـد الـذي
ليس باستطاعته اللجوء إلى قاضي العقد والمطالبة بإبطال العقد.
 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  64وتاري  1959/12/12مرة سابق ص .78 .

27

 التقاء م المادة  23من قايون  41-90المحدل بموةبه المحاكم اإلداري التي تيص بى ما مةؤداه  " :ال يقبةل الطبةل الشةادف إلةىإلغاء القرارات اإلداري إ ا كان في وس المعييين باألمر أن يطالبوا بما يد ويه من حقوا بطريق الطعن العادي أمام القراء الشامل.

28
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والمالحـظ أنــه فــي غيــاب تعريــف دقيــق للقـ اررات اإلداريـة المنفصــلة عــن العقــد والقابلــة للطعــن فيهــا
باإللغ ــاء ،ف ــإن االجته ــاد القض ــائي اإلداري س ــار عل ــى تقس ــيم هات ــه القـ ـ اررات إل ــى ث ــالث أص ــناف
بحســب مــا إذا كانــت الق ـ اررات ســابقة علــى تكــوين العقــد أم متعلقــة بتنفيــذه وانهائــه مــرو ار بعمليــة
التوقيع أو المصادقة على هذا العقد وذلك وفقا لألصناف الثالث التالية :

الصنف األول  :الق اررات السابقة على تيوين العقد اإلداري.

قبل القضاء اإلداري الطعون باإللغاء المقدمة ضد القـ اررات الممهـدة إلبـرام العقـد اإلداري،
وم ـ ــن الناحي ـ ــة العملي ـ ــة ،تتجس ـ ــد القابلي ـ ــة لالنفص ـ ــال ف ـ ــي بع ـ ــض الق ـ ـ اررات الت ـ ــي تص ـ ــدرها اإلدارة
كترخيصــها بــإبرام عقــد ومــن صــورها  :تــرخيص الــوزير األول بــإبرام الصــفقات مــن نــوع األعمــال
المنصوص عليها في المادة  73من المرسوم المؤر في  2007/2/5بتحديد شروط وأشكال إبرام
صــفقات الدولــة وكــذا بعــض المقتضــيات المتعلقــة بمراقبتهــا وتــدبيرها ،أو مداولــة مجلــس جمــاعي
بشأن إبرام عقد اداري الذي يشرف على تنفيـذه رئـيس المجلـس الجمـاعي طبقـا لمقتضـيات الفصـل
 47مـ ــن القـ ــانون رقـ ــم  00-78المتعلـ ــق بالميثـ ــاق الجمـ ــاعي ،أو ق ـ ـ اررات إلغـ ــاء طلـ ــب العـ ــروض
المفتوحة أو المحدودة (المـادة  46مـن المرسـوم المـؤر فـي  )2007/2/5واإلقصـاء مـن المشـاركة
في الصفقات العمومية المادة  85من نفس النظام القانوني.
وفــي هــذا الخصــوص ،اعتبــرت الغرفــة اإلداريــة بــالمجلس األعلــى فــي قرارهــا الصــادر فــي
قضــية "ح .ب .غ ".ضــد الســيد وزيــر األوقــاف والشــؤون اإلســالمية

29

 ..." :أن كــل شــخص قبــل

المشاركة في عملية المزايدة الخاصة بكـ ارء األمـالك الحبسـية يكـون ذي مصـلحة فـي إقامـة دعـوى
اإللغــاء ضــد مقــرر رفــض اللجــوء إلــى الم ازيــدة " .كمــا أنــه فــي قضــية الوكالــة الصــناعية والتجاريــة

 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى
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دد  50وتاري .1966/12/09

29

بأك ــادير ض ــد الس ــيد الم ــدير اإلقليم ــي لألش ــغال بتارودان ــت ال ــذي أص ــدر قـ ـ ار ار بإع ــادة المناقص ــة
الخاصــة بتمــوين أجهـزة صــغيرة لبنــاء ســد أولــوز التــي ســبق للطاعنــة أن شــاركت فيهــا وقــدمت أقــل
ثمن من بين ثالث عروض تم تقديمها في الموضوع ،اعتبرت الغرفة اإلداريـة بـالمجلس األعلـى

30

 ..." :أنه على الرغم من تقديم الطاعنة ألرخص عطاء فـان الغايـة مـن الصـفقات العموميـة تظـل
تحقيــق المصــلحة العامــة وأنــه لبلــوغ هــذا الهــدف ،البــد مــن تخصــيص أمـوال عامــة ،وتكــون اإلدارة
مؤهلة التخاذ جميع التدابير واالحتياطات ،والبحث عن كافة الضمانات العينية والشخصية إلنفاق
تلك األموال فيما أعدت له ،وأنه نتيجة لذلك حرص المشرع ،وسـار فـي هـذا السـياق كـل مـن الفقـه
والقض ــاء اإلداري ،عل ــى م ــنح اإلدارة أكب ــر ق ــدر م ــن الحري ــة الختي ــار التعاق ــد األنس ــب واألص ــلح
انطالقا من عدة معطيات أهمها حقها فـي تقيـيم وتغليـب الجانـب االقتصـادي والكيفـي واالعتبـارات
التــي وضــعتها ممــا يتعــين معــه القضــاء ب ـرفض طلــب الطاعنــة" .رغــم أن تنصــيص القــانون علــى
شـكليات محـددة إلبـرام العقـد اإلداري ينطــوي علـى تقييــد مـن حريــة اإلدارة فـي التعاقــد لتعلـق األمــر
باختصاص مقيد ال تملك اإلدارة بشأنه أية سلطة تقديرية .
كما أنه في قضية السـيد "م .ب ".ضـد السـيد رئـيس الجماعـة لسـيدي احـرازم الـذي أصـدر
مقر ار بإجراء مناقصة لكراء محالت االصطياف الكائنة بمركز سيدي احرازم ،فـالمالحظ أن وجـود
عقد كراء رابط بين الجماعة المذكورة والطاعن وتضمن هذا العقـد لمقتضـيات تمنـع فسـخه إال بعـد
توجيــه إنــذار قبــل نهايــة العقــد بثالثــة أشــهر ،لــم يمنــع الغرفــة اإلداريــة بــالمجلس األعلــى

31

التــي

نظرت في طلب إيقاف تنفيذ قرار المناقصة بمناسـبة االسـتئناف المرفـوع إليهـا ضـد حكـم المحكمـة
اإلداريـ ـة بف ــاس 32م ــن التأكي ــد عل ــى " :أن أوراق المل ــف تؤك ــد وتب ــرر جدي ــة الطل ــب اعتم ــادا عل ــى
منازعــة الطــاعن فــي التبلي ـ المعتمــد مــن طــرف الجماعــة وقضــت لــذلك بإيقــاف المقــرر اإلداري
الصادر عن رئيس الجماعة الى حين البت في طلب الطعن باإللغاء المقدم ضده موضوعا ".
 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  261وتاري .1966/04/11

30

 -قرار الغرف االداري بالمةبس اال بى دد  264وتاري .1999/3/11

31

 -حكم المحكم االداري بفاس الصادر بتاري  1999/02/22في المبف دد  37غ .99/
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الصنف الثاني  :القرارات المتصلة بعملية التوقي أو المصداقية على العقد.

تمت ــد رقاب ــة قاض ــي اإللغ ــاء لتش ــمل القـ ـ اررات الخاص ــة ب ــالتوقيع أو المص ــداقة عل ــى العق ــد
اإلداري عنــدما تكــون هاتــه المصــادقة ضــرورية ،كمــا هــو الحــال مــع صــفقات الدولــة حيــث تكــون
المصــادقة عمــال قانونيــا معب ـ ار عــن االلت ـزام التعاقــدي بــالمعنى المســتخلص مــن الفصــل  78مــن
المرسـ ــوم المـ ــؤر فـ ــي  2007/2/5بتحديـ ــد شـ ــروط وأشـ ــكال إب ـ ـرام صـ ــفقات الدولـ ــة وكـ ــذا بعـ ــض
المقتض ــيات المتعلق ــة بمراقبته ــا وت ــدبيرها ال ــذي اش ــترط العتب ــار ص ــفقات األش ــغال العمومي ــة ،أو
التوري ـ ــدات أو الخ ـ ــدمات ص ـ ــحيحة ،ونهائي ـ ــة حظيه ـ ــا بمص ـ ــادقة الس ـ ــلطة المتص ـ ــلة .وف ـ ــي ه ـ ــذا
الخصوص ،استقر االجتهاد القضائي اإلداري على أن قرار اإلدارة بالتوقيع والمصادقة على العقد
اإلداري يعــد ق ـ ار ار منفصــال عــن هــذا العقــد كمــا يصــادف فــي قضــية Département de la
 chambre de Commerce de Creuseالتي قبل بمناسبتها مجلس الدولـة الفرنسـي

33

طعنـا

باإللغــاء ضــد ق ـرار اإلدارة بــإبرام العقــد ،أو فــي قضــية مماثلــة قبلــت مــن خاللهــا الغرفــة اإلداريــة
بالمجلس األعلى الطعن باإللغاء ضد مقرر اإلدارة الرافض إبرام الصفقة حسـب المسـطرة الشـرعية
للمناقصة.34
ـوزرة
أمـا فـي قضـية الوكالـة الصـناعية والتجاريـة بأكـادير ضـد السـيد مـدير هندسـة الميـاه ب ا
األشــغال العموميــة والتجهيــز الــذي أصــدر ق ـ ار ار بـرفض المصــادقة علــى المناقصــة التــي فــازت بهــا
الطاعنة فاعتبرت الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى 35في معرض تأييدها للحكم المستأنف الصادر

 -قرار مةبس اإلدارة الفريسي الصادر بتاري .1936/02/06

33

قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى الصادر بتاري  1963/7/15مسطرة التقاري اإلداري م .ادريس الذمدي الكتايي "المةب
دد  17،1998ص.163 .
المغربي ل دارة المحبي والتيمي " سبسب مواري السا
34

 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  605وتاري .1996/10/03

35
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عن المحكمة اإلدارية باكادير  "،36أن المقرر المطعون فيه صـادر عـن جهـة مختصـة وأن توخيـه
تحقيق المصلحة العامة يعصمه من أي إلغاء ".

الصنف الثال  :الق اررات المتصلة بتنفيذ العقد اإلداري أو إنهائه.

درج االجتهاد القضائي اإلداري على قبول الطعن باإللغاء للتجاوز فـي اسـتعمال السـلطة
ضـ ــد التـ ــدابير التـ ــي تتخـ ــذها اإلدارة بمقتضـ ــى سـ ــلطات تمنحهـ ــا إياهـ ــا النصـ ــوص التش ـ ـريعية ،أو
التنظيمية الجاري بها العمل ،ويكون لهـا تـأثير واضـح علـى وضـعية المتعاقـد مـع اإلدارة ،أو حتـى
 37التـي Gilles et Belletعلى تنفيذ العقد ،كما أكد عليه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي قضـية
أكد من خاللها  ..." :علـى أن قـرار وزيـر الداخليـة بطـرد عمـال أجانـب يشـغلهم المقـاول مـن أجـل
إنجاز صفقة للدولة ما يبرره من الناحية القانونية ألنه إذا كان العقد ال يمنـع اسـتعمال اليـد العامـة
األجنبيــة فــإن هــذا االســتعمال يظــل مشــروطا فــي جميــع األح ـوال بتنفيــذ التــدابير الض ـرورية التــي
يتطلبها األمن العمومي " ،مع مالحظة أنه بمناسبة هـذا النـزاع لـم يكـن القـرار محـل الطعـن متعلقـا
بتــدابير تنفيذيــة للعقــد ،وأن الطعــن باإللغــاء كــان هــو الوســيلة القضــائية الوحيــدة المتاحــة للطــاعن
كطرف متعاقد مع اإلدارة.
وبالنســبة لق ـ اررات الفســخ المتخــذة بنــاء علــى القواعــد المطبقــة علــى العقــود اإلداريــة ،فــان
االجتهــاد القضــائي اإلداري اعتبــر أن الق ـرارات اإلداريــة الصــادرة فــي إطــار البنــود التنظيميــة للعقــد
اإلداري ،والمتعلقة بتنظيم سير المرفق العام والتي تستند إلى نصـوص القـانون ،لـو كانـت مرتبطـة
ب ـ ــدعوى اإللغ ـ ــاء تطبيق ـ ــا لمب ـ ــدأ جـ ـ ـزاء

بالعق ـ ــد ،تبق ـ ــى خاض ـ ــعة للطع ـ ــن فيه ـ ــا

المشــروعية ،وذلــك بصــرف النظــر عــن العقــد وأحكامــه  :كمــا تجلــى فــي قضــية المقــاوالت الكبــرى،
 -الحكم الصادر ن المحكم اإلداري باكادير بتاري  1995/02/23في المل دد .94/12

36

 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري .1898/4/29
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التي ميز من خاللها مجلس الدولة الفرنسي 38بـين  ... " :البنـود التنظيميـة والبنـود التعاقديـة لعقـد
االمتيـاز وقابليــة القـ اررات المســتندة إلـى البنــود التنظيميـة للطعــن فيهـا باإللغــاء خالفـا للقـ اررات التــي
تصدر تنفيـذا لبنـود العقـد والتـي ال يجـوز الطعـن فيهـا إال فـي إطـار دعـوى القضـاء الشـامل " .وقـد
تك ــرس ه ــذا األث ــر القض ــائي ف ــي قض ــية الش ــركة الكهربائي ــة المغربي ــة ض ــد الس ــيد وزي ــر األش ــغال
العمومية الذي أصدر ق ار ار إداريا فرض بموجبه على الشركة الطاعنة الملتزمة بإدارة المرفـق العـام
 ...أداء تعــويض مقابــل احتاللهــا أل ارضــي عموميــة مــدت عليهــا األســالك الكهربائيــة لنقــل التيــار
الكهربائي ،إذ اعتبرت الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى ... " : 39أن عدم النص في عقد االمتيـاز
علــى أداء مقابــل احــتالل األمــالك العموميــة ينــدرج ضــمن الم ازيــا الماليــة التــي تتمتــع به ـا الشــركة
صــاحبه االمتيــاز وأن مــا أشــار إليــه الفصــل  45مــن الظهيــر المــؤر فــي  1962/10/24المــنظم
لشــروط مــنح رخــص توزيــع الطاقــة الكهربائيــة مــن كــون مقتضــيات االمتيــاز الممنــوح قب ـل صــدوره
والمخالفــة لمقتضــياته ،ســتكون محــل مراجعــة ال يترتــب عنــه حتمــا أن اإلدارة أصــبحت بفضــل هــذا
النص التشـريعي تملـك حـق تعـديل الشـروط التعاقديـة لالمتيـاز بصـفة انفراديـة ،دون أن يسـبق هـذا
اإلجراء اتفاق الطـرفين وعنـد االقتضـاء االلتجـاء السـابق إلـى القضـاء ،األمـر الـذي يترتـب عنـه أن
وزيــر األشــغال العموميــة بق ـ ارره االنف ـرادي المــؤدي إلــى الزيــادة فــي األعبــاء الماليــة الت ـي يتحملهــا
ص ــاحب االمتي ــاز أي الخارجي ــة ع ــن مقتض ــيات عق ــد االمتي ــاز ق ــد ارتك ــب ش ــططا ف ــي اس ــتعمال
السلطة". 40

 قرار مةبس الدول الفريسي الصادر  1908/12/16الصادر بى روء المبادئ الواردة في قرار الششير المتعبةق بقرةي مارتةانالصادر بتاري  1905/8/4ال ي ةاء فيه  " :بصدور القرار المطعون فيه يتية لمذالف الطا ن لبشروط المدمة فةي العقةد Martin
وان باته الشروط وإن وردت أحيايا في صورة بيود تعاقدي فإن لك ييفي يشا طابعشا التيظيمي أليشا في الحقيقة تكةريس لشاتةه البيةود
وتصبح أن تكون أساسا لد و اإللغاء لبتةاوز في استعمال السبط ".
38

 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  66وتاري .1967/9/12

39

 بةةة ا االتةةةةاه سةةةيؤكده االةتشةةةاد القرةةةائي المصةةةري أيرةةةا مةةةن ذةةةمل حكةةةم المحكمةةة اإلداريةةة العبيةةةا بمصةةةر الصةةةادر بتةةةاري 1957/12/29ال ي ةةاء فيةه  ..." :أن اإلدارة اسةتيدت فةي إلغائشةا لبعقةد الة ي أبرمتةه مة المةد ي إلةى الفصةل  61مةن قةايون الميةاةم
والمحاةر المؤرخ في  1953والبيةد  13مةن العقةد يفسةه وأن اإللغةاء إ ا كةان مسةتيدا إلةى يصةوص القةايون فقةط وبتطبيةق لقوا ةده كةان
القرار الصادر باإللغاء قرارا إداريا ويطعن فيه باإللغاء ...أما إ ا كةان إلغةاء العقةد مسةتيدا إلةى يصةوص العقةد وتيفية ا لةه فةان المياز ة
شايه تكون أمام محكم القراء اإلداري بى أساس الوالي الكامب لش ا القراء كما ورد أيرا في قرار الغرف اإلداري بةالمةبس ةدد
 73بتةةاري  1965/07/03فةةي قرةةي شةةرك اليكتةةراس مةةرويكس رةةد وزيةةر اإلشةةغال والممحةةظ أن ب ة ا المسةةبك كرسةةته العديةةد مةةن

40
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وتمتد كذلك رقابة قاضي اإللغاء إلى رفض إخضاع نزاع متعلق بصفقة عمومية للتحكيم
إذا أصــبح هــذا التحكــيم إجباريــا بــنص تش ـريعي أو تنظيمــي كمــا يصــادف فــي ق ـرار مجلــس الدولــة
Société des mobilier urbainsالصادر فـي قضـية جـون جوزيـف واخـرون 41أو فـي قضـية
pour la publicité et l'information Ville de PARIS,42
حيث تم قبول الطعن باإللغاء المقدم من طرف الغير ضد قرار محافظ باريس بتحديد مواقع لوائح
اإلشهار تطبيقا لعقد مبرم في الموضوع مع الشركة المعنية أي ضد قرار صادر بالبناء على بنـود
عقدية صرفة.

الفصل الثاني  :أثر اإللغاء القضائي للقرار المنفصل على العقد اإلداري

قبول دعوى اإللغاء في مجال العقود اإلدارية لم يحـل دون طـرح إشـكاليات قانونيـة تتعلـق
هاتــه المـ ـرة ب ــأثر اإللغــاء القض ــائي للقـ ـرار المنفصــل عل ــى العق ــد اإلداري ،ذلــك أن مجل ــس الدول ــة
الفرنسـ ــي ومنـ ــذ ق ـ ـ ارره الصـ ــادر فـ ــي قضـ ــية Martin

43

درج علـ ــى اعتبـ ــار  " :أن إلغـ ــاء الق ـ ـرار

المنفصل في حالة العقد اإلداري ال يترتب عنه إلغاء هذا العقد الذي يظل سـليما لغايـة أن يطالـب
أحد الطرفين بفسخه أمام قاضي العقد ' مع أن المنطق القانوني يأبى أن يتم القضاء بإلغاء القرار
المنفصل ويبقى اإلجراء الذي تفرع عنه وهو إبـرام العقـد نافـذا لمجـرد أن طرفيـه لـم يطالبـا بفسـخه،
والحالــة أن إمكانيــة الفســخ قــد تقــرر حتــى مــع عــدم مطالبــة طرفــي العقــد بفســخه ممــا يحــق معــه

األحكةام الصةةادرة ةن المحةةاكم اإلدارية كمةا يصةةادف فةي حكةةم المحكمة اإلدارية بمكيةةاس ةدد  94/ 26وتةةاري  1995/11/09فةةي
قري ازراحن محمد رد ببدي الراشدي .
 - R.E.C,p.قرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري  1982/03/09ميشور 128

41

 - R.E.C,p.قرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري  1989/12/09ميشور 42 499
 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري 43 .1909/8/4
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التساؤل حول الجدوى من فسخ المجال لدعوى اإللغاء في المنازعة العقدية إذا لم تفض إلى إلغاء
العقد وتجريده من اثاره القانونية ؟ واذا لم يكن األمر كذلك ،أال تعد قيمـة اإللغـاء فـي هاتـه الحالـة
نظريــة ص ـرفة ؟ بــل وحتــى إمكانيــة التعــويض فــي نطــاق القضــاء الشــامل باالســتناد إلــى اإللغــاء
القض ــائي للقـ ـرار المنفص ــل ق ــد تظ ــل أمـ ـ ار ثانوي ــا بالنس ــبة للم ازي ــا المهني ــة والمادي ــة الت ــي يمك ــن أن
يحصل عليها صاحب الشأن لو لم يتم إقصاؤه من الصفقة بدون سبب مشروع

44

؟

وم ــن وجه ــة نظ ــر شخص ــية  :نعتق ــد أن إلغ ــاء القـ ـرار المنفص ــل الص ــادر بمناس ــبة عملي ــة
قانونيــة مركبــة يجــب أن يــؤدي إلــى العقــد الــذي ترتــب عنــه وأن مبــدأ نســبية العقــد أو حصــر اثــاره
علــى طرفيــه كأحــد الخصوصــيات التــي ينفــرد بهــا العقــد اإلداري يمكــن تــذليلها مــن خــالل اآلليــات
الت ــي تق ــدمها القواع ــد المنظم ــة للتقاض ــي والت ــي تس ــمح للقاض ــي اإلداري بإمكاني ــة تكليف ــه للط ــاعن
بتصحيح مقاله ،وادخال جميع األطراف المعنية بالعملية العقدية في النـزاع ،وذلـك درء ألي قضـاء
فــي مــال ثالــث فـي غيبــة صــاحبه 45وهــي إمكانيــة واردة فــي حالــة المطالبــة بإلغــاء القـرار المنفصــل
بجميــع مــا ترتــب عنــه مــن اثــار أو حتــى الجمــع فــي ذات العريضــة بــين طلبــات راميــة إلــى إلغــاء
القرار المنفصل وأخرى إلى إلغاء العقد اإلداري الذي في ظل هذا التوجه سيصبح بإمكانه القضاء
بأكثر من اإللغاء مثلما نـادى بـه بعـض الفقـه ،46بـل تجـاوزه بإحالتـه األطـراف علـى اإلدارة لتسـوية
وضعيتهم اإلدارية طبقا للقانون وذلك في نزاعات الوظيفـة العموميـة كمـا يصـادف فـي قـرار الغرفـة
اإلدارية بالمجلس األعلى الصادر في قضية "ع .كـ ".كارم ضد وزير المالية.47
 ادة ما يتم تصييف مقاوالت إيشاء األشغال العمومي في ةداول بمرا اة لمعايير قايويية مةن ةمبتشةا رقةم المعةاممت التةي حققتةهالمقاول ذمل اللمث سيوات األذيرة وقد سةبت المحكم اإلداري بفاس طعيا باإللغاء رد قرار وزارة التةشيةز بتصةييف الطا ية فةي
الدرة ة اللاللةة ولةةيس اللاييةة ا تمةةادا بةةى المرسةةوم رقةةم  2-94-223وتةةاري  1994/4/16يحةةدد بموةبةةه لحسةةال وزارة األشةةغال
العمومية والتك ةوين المشيةةي وتكةةوين األطةةر يظةةام لتكييةةف وتصةةييف مقةةاوالت البيةةاء واألشةةغال العمومي ة و لةةك مةةن ذةةمل المبةةف ةةدد
 98/ 190حكم دد  1094وتاري .1999/3/10
44

 وبو مسبك يسير بيه القراء اإلداري في د او اإللغاء لبتةاوز في استعمال السبط رد الرذص اإلداري المكتفى من ذملشاب تقديم الد و في مواةش السبط اإلداري مصدرة القرار المطعون فيه دون المستفيد من الرذص حيث يببغ ب ا األذير يسذ من
مقال الطعن لبةوال حتى م دم إدذاله في الد و من طرف طالل اإللغاء.
45

في إحد محارراته المشار إليشا بمةب القراء اإلداري أ مال مبتقى  7-6دةيبر  1996كبي  - René Chapusكاألستا
الحقوا والعبوم اإليسايي بتويس مةمو لقاءات الحقوقيين دد 16ن تويس  1998ص.36.
46

 -قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  734وتاري .1996/10/17
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ويبدو أن االجتهاد القضائي اإلداري ،قد عرف تراجعا عن المبـادئ الـذي أكـد مـن خاللهـا
عدم جواز امتداد رقابة قاضي اإللغـاء إلـى العقـد المترتـب عـن القـرار المنفصـل الملغـى فـي قضـية
Société de l'Energie Industrielle

48

اعتبـر مجلـس الدولـة أن إلغـاء قـرار المصـادقة علـى

عقـد امتيـاز يحـول دون تنفيـذ الشـروط الـواردة فـي هـذا العقـد ،أمـا فـي قضـية Commune de
Guidel C/Mme Courted

49

فيمثل قضاء مجلس الدولة الفرنسي تحوال عميقا عـن اتجاهاتـه

السابقة ،إذ بمناسبة هاته القضية المتعلق موضوعا بإخالل الجماعـة بـإجراء جـوهري محـدد لشـكل
إبرام العقد اإلداري ،تمثـل فـي عـدم نشـرها لطلبـات العـروض ،أيـد الحكـم المسـتأنف الـذي لـم يقـض
فقــط بإلغــاء القـرار المنفصــل بــل وحتــى بــبطالن العقــد الــذي ترتــب عــن هــذا القـرار كنتيجــة لمطالبــة
الطاعن من خالل نفس المقال بإلغاء القرار المنفصل والعقد الذي ترتب عنه.

يتض ــح م ــن المعطي ــات القض ــائية اإلداري ــة الم ــار بس ــطها  ،أن نظري ــة العق ــد اإلداري م ــن
المواضيع التي الزالت في حاجة إلى المزيد من التأصيل القضـائي والفقهـي خاصـة مـا تعلـق منهـا
بحــدود تقاطعهــا مــع عقــود القــانون الخــاص علمــا أن هاتــه الحــدود فــي تطــور مضــطرد ،اضــطراد
تخلــي اإلدارة عــن العديــد مــن أنشــطتها لفائــدة أشــخاص القــانون الخــاص .كمــا أن تــرك االجتهــاد
القضائي اإلداري لحيز لقضـاء اإللغـاء فـي مجـال العقـود اإلداريـة باالعتمـاد علـى مخالفـة القـ اررات
المطعــون فيهــا باإللغــاء للتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة لــنص القــانون ،ولــيس لنصــوص العقــد ،مــن
شأنه أن يقلص من مبـدأ خضـوع المنازعـة المتعلقـة بتنفيـذ العقـد لواليـة القضـاء الشـامل ،بـل ويفـرغ
هذا المبدأ من محتواه باعتبـار أن جـل األحكـام المنظمـة للعقـد مصـدرها القـانون وأن اسـتناد اإلدارة
إلى هاته األحكام أثناء تنفيذها للعقد يؤدي إلـى جعـل ق ارراتهـا قابلـة للطعـن فيهـا باإللغـاء مـادام أن
هذا العقد ال يسـتبعدها صـراحة مـن دائـرة تطبيقـه كمـا أكـد عليـه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي قضـية

 - R.E.C,pقرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري  1954/5/31ميشور بمةب .66

48

 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري .1982/7/7
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 ،50 Commune d'Antonyمما يجعل القضاء اإلداري مدعوا إلى تحديد مجال قضـاء اإللغـاء
فـي المنازعـة العقديـة وفقـا لمعـايير واضـحة المعـالم ومكرسـة للطـابع القضـائي لجـل مبـادئ القــانون
اإلداري.
المحور الثاني  :المسؤولية الناتجة عن صفقات األشغال الباطلة

األصل في العقود اإلدارية ،خضوعا لمبدأ الحريـة التعاقديـة القـائم علـى أن الكتابـة ال تعـد
إلزاميـة إال حـين يشــترط المشـرع حصـولها علــى وجـه صـريح كمــا هـو الحـال مــع صـفقات األشــغال
 51التي هي عبارة عن عقود مكتوبة من عناصرها التكوينية دفاتر التحمالت52 .
ويترتب عن أخـذ صـفقة األشـغال للشـكل الكتـابي صـيرورة العقـد الموثـق لهـا المرجـع الـذي
يعتمده القاضي اإلداري عند تحققه من مدى ارتكاب طرفيه المتنازعين ألخطاء تعاقديـة فـي إطـار
نظرية المسؤولية العقدية.
وفي المقابل فإن مخالفة صفقة األشغال للقواعـد القانونيـة المرسـومة النعقادهـا يثيـر إشـكاال قانونيـا
حول الجزاء القانوني المترتب عن هذا اإلخالل باعتبار أن البطالن الذي يطال الصفقات هـذه قـد
يكون "مطلقا" كنتيجة النعدام أحد أركانها أو" نسبيا" من جـراء تخلـف أحـد شـروط صـحتها المقـررة
لفائــدة اإلدارة .ممــا يثيــر التســاؤل حــول قابليــة هــذا الج ـزاء للتطبيــق فــي مجــال صــفقات األشــغال
المتوخيــة باألســاس تحقيــق مصــلحة عامــة ص ـرفة ؟ عــالوة علــى اآلثــار المترتبــة علــى هــذا الج ـزاء
 - -سبيمان محمد الطماوي " :األسس العام لبعقود اإلداري دراس مقاري الطبع الذامس  1991ص.379.

50

التي تعرفشا المادة  3من المرسوم رقم  2-06-388الصادر في  5فبراير  2007بتحديد شروط وإشكال إبرام صفقات الدولة وكة ا
بعا القوا د المتعبق بتةدبيربا ومراقبتشةا والميشةور بالةريةدة الرسةمي ةدد  5518وتةاري " 2007/4/19بكةل قةد يشةدف إلةى تيفية
أشغال مرتبطة بالبيةاء أو إ ةادة الشةدم أو تةرميم أو تةديةد بياية أو ميشةأة أو بيية ملةل تحرةير الةورأ أو أشةغال الترتيةل أو التشةييد أو
البياء أو ور تةشيزات أو معدات أو أشةغال الزذرفة أو التشةطيل وكة ا الذةدمات اللايوية المرتبطة باألشةغال ملةل إيةةاز االلقةال أو
ور المعالم الطبوغرافي أو أذ الصور واألفمم أو الدراسات الزلزالي والذدمات الممالب المقدم في إطار الصفق أو إ ا كايةت قيمة
ب ه الذدمات ال تتةاوز قيم األشغال يفسه".
51

قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  993وتاري .2004/9/29
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القــانوني؟ ومــا إذا كــان للطــرف الــذي نفــذ التزاماتــه المتولــدة عــن العقــد الباطــل أو جــزء مــن هاتــه
االلت ازمــات ،إمكانيــة الحصــول علــى تعــويض فــي هــذا الخصــوص ؟ وفــي حالــة اإليجــاب  :مــا هــو
األساس القانوني المبرر لمنحه هذا المسعف في منحه لهذا الحق المـالي الناشـئ عـن الت ازمـات ال
يمكن نفي وجودها المادي؟ وهل تصلح للتطبيق نظرية المسؤولية شبه العقديـة علـى وجـه التحديـد
؟
فــي ظــل هاتــه اإلشــكاليات القانونيــة العالقــة تــأتي هاتــه الد ارســة التــي تتخــذ مــن صــفقات
األشغال الباطلة محورها الرئيسي لتتناول الجوانب المتعلقة بالجزاء القـانوني المترتـب علـى مخالفـة
صفقة األشغال لشـروط إبرامهـا (وذلـك مـن خـالل مبحثهـا األول) والمسـؤولية الناتجـة عـن صـفقات
األشغال الباطلة (وذلك من خالل مبحثها الثاني).
لكن قبل االنتقال إلى المبحث األول يكون من األفيد إبراز المالحظتين التاليتين :
 المالحظــة األولــى  :تتعلــق بعــدم حظــي موضــوع الد ارســة باالهتمــام الكــافي مــن الفقــهاإلداري الــذي انصــب جــل أث ـره علــى صــفقات األشــغال القانونيــة وتناولــه فقــط وبصــورة عرضــية
لمواضيع من اإلشكاليات المثارة وذلك في معرض تناولـه لألسـس القانونيـة التـي اعتمـدها القاضـي
اإلداري عند بته في النزاعات الناشـئة عـن تنفيـذ صـفقات األشـغال والصـفقات العموميـة علـى وجـه
عام .53
 أمـا المالحظـة الثانيـة  :فمتصـلة بقلـة االجتهـاد القضـائي اإلداري المغربـي الصـادر فـيص ــفقات األش ــغال الباطلـ ــة إذ ل ــم يرصـــد للغرف ــة اإلداري ــة بـــالمجلس األعلـ ـى اجتهـــاد متـ ـواثر فـــي
الموضوع وانما بعض الق اررات التي أمكن مصادفتها في مجال الصفقات الباطلة .مما برر اعتماد
ي كر ميشا محمد األ رج  :االذتصاص اليو ي لبمحاكم اإلداري في مياز ات العقود اإلداري " دراس ميشورة بالمةب المغربي
دد  2004-47ودراس أذر حول  :المبادئ العام ليظام المرافق العام في العمل
ل دارة المحبي والتيمي سبسل مواري السا
القرائي لبمحاكم اإلداري " ميشورة بيفس العدد.
53

 محمد اليةاري " :مياز ات العقد اإلداري في إطار القراء الشامل " دراس ميشورة بمةب القصر العدد  4ص .21-

بد هللا ادريسي " المقارب القرائي العقد" دراس ميشورة بالمةب المغربي ل دارة المحب والتيمي
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دد  50 :ص .9

هاته الدراسة أيضا على االجتهاد القضائي اإلداري الفرنسي الذي أرسى مـن خاللـه مجلـس الدولـة
أهم النظريات للحاالت التي لم تتح الفرصة للغرفة اإلدارية لمعالجتها.

المبح األول:الصفات الباطلة

يؤخــذ مــن المــادة  15مــن المرس ــوم رقــم  2-06-388الصــادر فــي  2007/2/5بتحدي ــد
شروط وأشكال إبرام صـفقات الدولـة وكـذا بعـض القواعـد المتعلقـة بتـدبيرها ومراقبتهـا أن الصـفقات،
عقــود مكتوبــة تتضــمن دفــاتر تحمــالت تحــدد الشــروط التــي يــتم بموجبهــا تنفيــذ الصــفقات وتتــألف
دفــاتر الــتحمالت مــن دفــاتر الشــروط اإلداريــة العامــة ".54ودفــاتر الشــروط المشــتركة  55ودفــاتر
الشروط الخاصة .56
و بصــدد طــرق إبـ ـرام الصــفقات ف ــإن المــادة  16مــن المرس ــوم المــؤر ف ــي 2007/2/15
تحددها في ثالثة أساليب تتمثل تباعا في ":طلب العروض "الذي قد يكون "مفتوحا" عنـدما يـتمكن
كل مرشح مـن الحصـول علـى ملـف االستشـارة و مـن تقـديم ترشـيحه أو "محـدودا" عنـدما ال يسـمح
بتقــديم العــروض إال للمرشــحين الــذين قــرر ص ــاحب المشــروع استشــارتهم بشــأن أعمــال ال يمك ــن
تنفيــذها إال مــن طــرف عــدد محــدد مــن المقــاولين اعتبــا ار لطبيعتهــا أو لتعقــدها أو ألهميــة المعــدات
التــي تقتضــيها 57أو " باالنتق ــاء المســبق " عنــدما ال يس ــمح بتقــديم العــروض بع ــد استشــارة لجن ــة
 تحدد دفاتر الشروط اإلداري العام المقتريات االداري التي تطبق بى ةمي صفقات االشغال او التوريدات أو الذدمات أوصيف معين من ب ه الصفقات وتتم المصادق بى ب ه الدفاتر بمرسوم.
54

 تحدد دفاتر الشروط المشترك المقتريات التقيي التي تطبق بى ةمي الصفقات المتعبق بيفس الصيف من األشغال أو التوريداتأو الذدمات أو ةمي الصفقات التي تبرمشا يفس الوزارة أو يفس المصبح المتذصص .
55

 -تحدد دفاتر الشروط الذاص المتعبق بكل صفق .

56

 تكبفت المواد من  17إلى  47من المرسوم المؤرخ في  2007/2/5بتحديد مسطرة العروا و كيفي إششاربا و يظام االستشارةو مبف طبل العروا و إ مم المتيافسين والشروط المطبوب من المتيافسين وإلبات الكفاءات والمؤبمت وإبدا أظرف المتيافسين
وسحل األظرف وأةل صم حي العروا وإيدا العييات ولةي طبل العروا وفتح أظرف المتيافسين في ةبس مومي وتقييم
العروا ويتائةشا اليشائي .
57
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للقبـ ـ ـ ــول ،إال للمرشـ ـ ـ ــحين الـ ـ ـ ــذين يقـ ـ ـ ــدمون المـ ـ ـ ــؤهالت الكافيـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــيما مـ ـ ـ ــن الناحيـ ـ ـ ــة التقنيـ ـ ـ ــة
والمالية .58
تــم "المبــاراة " التــي تمكــن مــن إج ـراء تنــافس بــين مترشــحين حــول أعمــال يــتم تقييمهــا بعــد
استشارة لجنة المباراة  59وأخيرا"المسطرة التفاوضية" المتميـزة بـإجراء صـاحب المشـروع بكـل حريـة
المفاوضات التي يراها ضرورية و مفيدة حـول شـروط الصـفقة مـع مترشـح أو عـدة مترشـحين لنيـل
الصفقة .60
كمــا أن ذات المقتضــي القــانوني و تبعــا للشــروط المحــدودة فــي المــادة  75مــن المرســوم
المــؤر قــي  2007/2/5أجــاز إمكانيــة إنجــاز أشــغال فــي حــدود مــائتي ألــف درهــم بالبنــاء علــى
سندات طلب فـي إطـار سـنة ماليـة واحـدة وباعتبـار كـل شـخص مؤهـل للقيـام بـااللتزام بالنفقـات و
تبعا ألعمال من نفس النوع بصرف النظر عن سندها المالي.
و المســتفاد مــن طــرق إب ـرام صــفقات األش ــغال و خاصــة مــا تعلــق منهــا بطريقتــي طل ــب
العـروض و المســطرة التفاوضــية باعتبارهمــا األكثــر مصــادفة فــي مجــال صــفقات األشــغال التقاؤهــا
عند غاية واحدة تتجسد في المصلحة العامة التي تقوم عليها العقود الكتابية المنبثقة عنهـا حسـبما
أكــد عليــه االجتهــاد القضــائي اإلداري فــي قضــية " 61"Barlaحيــث اعتبــر أن القواعــد القانونيــة
المحددة لكيفية إبرام الصفقات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
ومــن هــذا المنطلــق فــإن أيــة مخالفــة لشــروط و أشــكال إب ـرام صــفقات األشــغال يــؤدي إلــى
بطــالن ص ـفقة األشــغال ،كمــا أكــد عليــه مجلــس الدولــة حينمــا اعتبــر أن التعاقــد بواســطة المســطرة
 -مورو المواد من  48الى  61من المرسوم المؤرخ في . 2007/2/5

58

 تياولت بالتيظيم الصفقات بمباراة المواد من  62إلى  70ذاص ما تعبق ميشا ببريامج المباراة ومبادئشا ومسطرتشا ويتائةشااليشائي .
59

 طبقا لبمواد من  71إلى  75التي وتترمن المبادئ الذاص بالصفقات إليشا الصفقات التفاوري و حاالتشا و شكبشا و اإللباتاتالتي يةل أن يدلي بشا المرشحون.
60

قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري 1909/2/9

61
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التفاوضــية بــدال مــن طلــب العــروض الــذي يشــترط القــانون
الصــفقة فــي إطــاره ،يعــد عمليــة غيــر مشــروعة و ذلــك فــي قضــية

إب ـرام
62

". "Commune de Fontenay Le Fleury
أما عدم حظي صفقة األشـغال بمصـادقة السـلطة المختصـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة
 78مــن مرســوم  2007/2/5فيــؤدي إلــى بطــالن العقــد كمــا يعثــر عليــه فــي قضــية " Louis
" .63Segrette Société Entreprise
والمالحـ ـ ـ ـ ــظ أن مجلـ ـ ـ ـ ــس الدول ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــئن طبـ ـ ـ ـ ــق أيض ـ ـ ـ ـ ــا نفـ ـ ـ ـ ــس الج ـ ـ ـ ـ ـزاء أي ال ـ ـ ـ ـ ــبطالن
على حالة التوقيع على صفقة األشغال من طرف سلطة غير مختصة و ذلك في قضية
"Société d'entreprise générales des travaux publics pour la France et les
colonnes ".64
فــإن جانبــا مــن الفقــه و منــه "جيــز" اعتبــر أن توقيــع العقــد مــن طــرف ســلطة إداريــة غي ـر
مختصة يجعله عقدا معدوما خالفا لدولوبادير 65الذي اعتبـر أن مفهـوم االنعـدام ال يمكـن تطبيقـه
إال فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا ق ـرار إب ـرام العقــد فــي الظــاهر فقــط دون الناحيــة العمليــة المتمي ـزة
بعــدم اتخــاذ أي ق ـ ار ار مســتندا إلــى ق ـرار لمجلــس الدولــة صــادر فــي قضــية  Vuitonالتــي تمي ـزت
وقائعها باتخـاذ المجلـس الجمـاعي لقـرار بـإبرام صـفقة وبعـدم توقيـع رئـيس المجلـس المـذكور علـى
هــذه الصــفقة التــي فصــل فيهــا المجلــس بمداوالتــه وبالمقابــل ،فــإن التوقيــع علــى العقــد مــن طــرف
قرار مةبس الدول الصادر في تاري  1979/9/23و ك لك حكم المحكم اإلداري بمراكأ دد  148و تاري  2005/3/2ال ي
ورد فيه .....":إ ا كان األصل في الصفق العمومي أيشا قد إداري بيص القايون فإن لك يتوقف بى توافر ياصربا من ذمل قيام
اإلدارة المعيي بفتح بال المياقص أو المزايدة أمام الراغبين في ييل الصفق ".
62

ص A.J.D.A..451.قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري  1974/4/19ميشور بمةب 63 1974
قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري 64.1961/7/3
" - André de laubadère – Frank Moderne - Pierre Delvolve :"Traité des contrats admnistratifsيظر65:
Tome 1-2 éme édition.
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موظف غير مختص ،يجعـل الـبطالن حليـف هـذا العقـد انطالقـا مـن كـون قواعـد االختصـاص مـن
النظام العام ويترتب عن اإلخالل بها بطالن الصفقة المبرمة.
و بتجاوز الخالف الفقهي القائم حول األثر المترتب عن مخالفة صفقة األشغال لقواعد
االختصاص و الذي يؤول في جميع األحوال إلى تجريد العقد الباطل من أي أثر قانوني ،فإن
المالحظ أن عدم إبرام اإلدارة ألي عقد يدل على أن الرابطة العقدية معدومة حتى لو تم إنجاز
أشغال ذات صبغة عقارية صرفة لفائدة اإلدارة كما أكد عليه مجلس الدولة في قضية "
" 66Vincentوذلك خالفا للمسلك القانوني المصادف في قضية "م.ب.هـ ".التي تم تكليفها من
طرف المندوبية الجهوية لألشغال العمومية من أجل القيام بأشغال بالمركب الثقافي بمدينة فاس
وانجازها لهاته األشغال ذات قيمة  250ألف درهم بدون توفرها على أي عقد إذ اعتبرت الغرفة
اإلدارية بالمجلس األعلى :
" أن عقد األشغال المذكورة التي تعدت قيمته مبل مائة الف درهم والذي كان من
المفروض إنجازه في الشكل واإلطار الذي حدده مرسوم  1976/10/14 67ما دام األمر
المتعلق بعقد أشغال عامة ،فإن عدم إنجازه في الشكل المحدد من طرف المرسوم المشار إليه ال
ينزع عنه صبغة األشغال العامة أي صبغة العقد اإلداري بقوة القانون إذ أن إنجازه في الشكل
المذكور حتى على فرض أنه وضع لمصلحة اإلدارة ولحماية حقوق المرفق العام الذي قرر
بإرادته إنجاز هاته األشغال عن طريق التراضي ودون اللجوء إلى مبدأ المناقصة أو المزايدة التي
تميز عقد الصفقات بصورة عامة " والحالة أن مجرد التسليم بعدم إبرام العقد ،يعني االنعدام الكلي
لهدا العقد وبالتبعية تخلف نظرية المسؤولية العقدية التي يعد العقد عمادها الرئيسي كما أكد علية
مجلس الدولة في قضية " .68 Mme Gilbertوالراصد لالجتهاد القضائي اإلداري الصادر
بشأن صفقات األشغال الباطلة سيالحظ أخذه بالقواعد المطبقة على عقود القانون الخاص إلى
 قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري  1987/10/17ميشور بمةب القايون اإلداري لسي 66.1989 تبعا لبتعريف الوارد في الفصل  2من المرسوم المؤرخ في 672000/5/4 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري 68.1988/4/22
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حد جعل الفقه اإلداري ومنه بيكنو يعتبر أن "القاضي اإلداري يعتمد على النظريات المذكورة وال
يستبعدها في قضائه" .69كما تجلى مع نظرية البطالن تحديدا إذ على الرغم من اعتبار القضاء
اإلداري أن القواعد المقررة إلبرام الصفقات تتعلق بالصالح العام وكل مخالفة يترتب عنها جزاء
البطالن المطلق ،فإنه أوجد حي از في تطبيقاته لنظرية البطالن النسبي المنصوص عليها في
القانون الخاص باعتبار أن صفقة األشغال أيضا عقد مكتوب وعلى غرار عقود القانون المذكور
تقوم على أركان ثالثة تتمثل في الرضا والسبب والمحل كما في قضية "Ville de Nantèrre
" 70التي تم بمناسبتها التأكيد على أن " للمتعاقد الذي لم تكن إرادته سليمة المطالبة بإبطال
العقد " أما محل هذا العقد فيجب أن يكون محددا تحت طائلة القضاء بإبطال هذا العقد ،كما في
قضية " 71"Channiمع قابلية هاته الحالة المتصلة بمحل العقد ،الحتضان صور أخرى مقترنة
بالتغيير الكلي لمحل الصفقة أو باستبداله بمحل اخر كما في قضية "ع.م" التي عرضت على
المحكمة اإلدارية بفاس وتميز موضوعها بتحويل اإلدارة المتعاقدة المدعى عليها لمكان إنجاز
األشغال المحدد بمقتضى الصفقة عدد  .95/2وفي حالة تخلف مبرر إبرام الصفقة ،تطبق أيضا
نظرية البطالن النسبي كما في قضية  72" Cie des messageries maritimesالتي قضى
فيها مجلس الدولة بإلغاء عقد صفقة لتخلف سبب إبرامها .
وفي هذا السياق ،تنبغي اإلشارة إلى أن إثبات وجود إخالالت بأركان العقد المتقدمة ،يقع
على الطرف الذي يدعي وجود هاته اإلخالالت وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة في قضية Sté
" 73 " de cellulose d'Aquitaineحينما اعتبر  " :أن المقاول الذي يدعي تعرضه إلكراه

 قرار مةبس الدول الفريسي الصادر بتاري 69.1988/4/22 يحيل في ب ا الصدد د .سبيمان محمد بى األسس العام لبعقود اإلداري دراس مقاري  ,الطبع الذامس  .1991 .ص70389. .ص - Lebon.42.قرار مةبس الدول الصادر في تاري  1949/12/29ميشور بمةب 71
 - Revue de droit publicقرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري  1971/15/2ميشور بمةب 72
 -وبي القري التي أصدرت بشأيشا المحكم اإلداري بفاس بتاري  2005/3/2حكمشا دد 73.148
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من أجل إبرامه لصفقة أشغال يقع عليه إثبات هذا اإلكراه الذي قد يتحقق بمجرد رسالة متضمنة
لعبارات تعسفية من قبيل األثر المصادف في قضية .74 "" Sté des Autobus Djurdjura
وبذلك نخلص إلى أن المقاربة المدنية لنظرية البطالن في ميدان العقود المدنية تصلح
للتطبيق في مجال صفقات األشغال مع مراعاة طبيعة هاته العقود المرصودة لتحقيق مصلحة
عامة وما تقتضيه في مثل هاته الحالة من استبعاد للمبادئ القانونية المتعارضة ومتطلبات
المرفق العام ووجوب أدائه للغرض المرصود له.كما أكد عليه مجلس الدولة في قضية . 75" Sté
" des Etablissements prouvèzeعلى أن تضمن صفقة األشغال لبنود غير مشروعة
يستتبع التمييز بين ما إذا كان هذا البند قد أثر على األطراف أثناء التعاقد إذ في الحالة األولى
يعتبر العقد قابال لإلبطال ،أما في الحالة الثانية المقترنة بعدم التأثير في العملية العقدية فإن البند
غير المشروع ،يعد كما لو أنه غير مكتوب وعدم التأثير القانوني على باقي بنود العقد كما أكد
عليه مجلس الدولة في قضية" " Ville de Noeux - les - Minesالتي اعتبر من خاللها أن
الفصل  7من عقد الصفقة ال يمثل شرطا أساسيا يترتب عن عدم شرعيته بطالن العقد.

المبح الثاني  :المسؤولية المترتبة عن صفقات األشغال الباطلة.

إذا كان العقد الباطل ال يترتب أي أثر قانوني ،فإن ذلك ال يعني أن المتعاقد المتضرر
ال يمكنــه الحصــول علــى التعــويض المترتــب عــن أشــغال يكــون قــد أنجزهــا بمناســبة صــفقة أشــغال
باطلــة و ذلــك علــى أســاس قــانوني غيــر مســتمد مــن العقــد الباطــل وانمــا مــن خطــأ اإلدارة أو الـربح
الـذي جنتـه مـن األشـغال التـي قـدمت لفائـدتها أي أن األسـاس المـذكور قـد يكـون شـبه تقصــيري أو

 - 74قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري  .1930/4/9مةب  .Lebonص.311 .
 - 75قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري  1959/1/9ميشور بمةب  .A.J.D.Aص.64.
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شبه عقدي بحسب األحوال كما أكد عليه مجلس الدولة فـي قـ ارره الصـادر فـي قضـية "Société
".76 Entreprise Louis Segrette
وفــي هــذا اإلطــار فــإن المســؤولية شــبه التقصــيرية تترتــب عنــدما يكــون العقــد بــاطال بســبب خطــأ
لـإلدارة كمــا فــي قضـية " 77"Sté Smith Premier Powersالتــي اعتبـر مــن خاللهــا مجلــس
الدول ــة : "...أن ــه بمواص ــلة تنفي ــذ الص ــفقة الباطل ــة عل ــى ال ــرغم م ــن اعتــراض وزي ــر المالي ــة ،ف ــإن
المكتب الوطني للتأمينات االجتماعية يكون قد ارتكب خطأ مصلحيا مرتبا لمسؤولية الدولة " .أمـا
فـي قضـية " 78"Commune d'Argonفـاعتبر أن مسـؤولية الجماعـة قائمـة بسـبب السـمة غيـر
القانونية اللتزاماتها العقدية".
وف ــي المقاب ــل ف ــان ثب ــوت مش ــاركة المتعاق ــد م ــع اإلدارة ف ــي اإلخ ــالل ال ــذي ش ــاب العملي ــة
العقديــة ،يؤخــذ بعــين االعتبــار عنــد تقــدير التعــويض كمــا فــي قضــية "Sté Smith Premeir
" Powersاآلنفــة الــذكر التــي اعتبــر مــن خاللهــا مجلــس الدولــة علــى  " :أنــه ي ارعــى فــي تقــدير
التعــويض إهم ــال المقــاول المتمث ــل ف ــي شــروعه ف ــي إنجــاز األش ــغال رغ ــم عــدم مش ــروعية ص ــفقة
األشغال".
أما فيما يخص المسؤولية شـبه العقديـة لـإلدارة ،فـإن عـدم نسـبة خطـأ محـدد إليهـا بمناسـبة
العقد الباطل ،ال يحـول دون إمكانيـة المطالبـة باسـترداد قيمـة األشـغال التـي أنجـزت لفائـدتها التقـاء
م ـ ــع نظري ـ ــة اإلثـ ـ ـراء ب ـ ــال س ـ ــبب الت ـ ــي طبقه ـ ــا االجته ـ ــاد القض ـ ــائي اإلداري بج ـ ــالء ف ـ ــي قض ـ ــية
" 79"Association Eurolatإذ اشــترط مجلــس الدولــة قيــام عالقــة مباش ـرة بــين اغتنــاء الجهــة
اإلداريــة مــن األشــغال وافتقــار منجــز هاتــه األشــغال أمــا فــي قضــية " 80"Barrièreفأوضــح أن
تطبيــق نظريــة اإلثـراء بــال ســبب رهــين بــأن تكــون األشــغال المنجـزة بمناســبة تنفيــذ الصــفقة الباطلــة

 - 76قرار مةبس الدول الصادر في تاري  . 1974/4/19مرة سابق.
 - 77قرار مةبس الدول الصادر في تاري .1934/11/9
 - 78قرار مةبس الدول الصادر في تاري .1944/7/26
 - 79قرار مةبس الدول الصادر في تاري  1985/9/6ميشور بمةب  Recص .14.
 - 80قرار مةبس الدول الصادر في تاري 1939/5/10
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غير معترض عليها من طرف اإلدارة و بموافقتهـا ،أو أن تعـود عليهـا بفائـدة حقيقيـة كمـا يصـادف
فـي قضـية " . 81 "Ville de Cannesأمـا موقـف الغرفـة اإلداريـة بـالمجلس األعلـى فتمثـل فـي
قضــية "ح.م.ط 82".الــذي أنجــز بــأمر مــن عامــل إقلــيم ...أشــغاال بقيمــة  2.938.150.83درهــم
لفائــدة العمالــة المعنيــة و تتمثــل فــي اإلعــداد الخــارجي للكتابــة العامــة للعمالــة واعــداد هيكلــة ســاحة
الشرف وهدم مكان بـاب العمالـة ونقـل أتربتـه وطالـب لـذلك بتمكينـه مـن قيمـة األشـغال الـذكورة مـع
تعــويض عــن التماطــل بمبلـ  500ألــف درهــم ،وبعــد تمســك الســيد الوكيــل القضــائي للمملكــة بعــدم
اإلختصاص النوعي لعدم وجود صفقة مكتوبة بين طرفـي النـزاع واصـدار المحكمـة اإلداريـة بفـاس
لحكمهــا القاضــي لفائــدة المــدعي بمبل ـ  1.606.764.20درهــم اعتمــادا علــى تحديــد الخبيــر الــذي
انتدبت ــه لتحدي ــد قيم ــة األش ــغال مخصوص ــا من ــه نس ــبة  25%برس ــم الـ ـربح المحق ــق م ــن األش ــغال
الم ــذكورة اس ــتنادا إل ــى نظري ــة اإلثـ ـراء ب ــال س ــبب المنص ــوص عليه ــا ف ــي الفص ــل  75م ــن ق ــانون
االلتزامات والعقـود و مقتضـيات الفصـل  79مـن ذات القـانون بشـأن إقـرار اختصاصـها للنظـر فـي
النزاع واستئناف الحكـم المـذكور مـن طـرف السـيد الوكيـل القضـائي للمملكـة توقفـت الغرفـة اإلداريـة
بالمجلس " :عند مسألة التكييف الصحيح للمنازعة والـنص القـانوني الواجـب التطبيـق والـذي يجـب
أن يكون منطبقا تمام المطابقة على وقائع النازلة واعتبرت لذلك أن اعتمـاد الحكـم المسـتأنف علـى
نظرية اإلثراء بال سبب غير المعتمدة من لدن الطالب والتي تشترط لقيامهـا عـدم خطـأ المتضـرر،
وفي نازلة الحال ،فإن الطالب بقبوله القيام بأشغال تفوق قيمتها  100.000درهم وفي غياب إبرام
صفقة عمومية حسبما يوجبه الفصل  51من المرسوم  .83 1976/10/14فإن ذلـك يشـكل خطـأ
مــن جانبــه و مــن جهــة ثانيــة فــإن قبــول المحكمــة اإلداريــة النظــر فــي الطلــب اعتمــادا علــى الفصــل
 79م ــن ق ــانون اإللت ازم ــات و العق ــود المتعل ــق بمس ــؤولية الدول ــة ع ــن الخط ــأ المرفق ــي و تمس ــكها
باختصــاص النظــر اســتنادا إلــى ذلــك يناقضــه حــين النظــر فــي التعــويض و تحديــده اعتمادهــا علــى
الفصــل  75المتعلــق بنظريــة اإلث ـراء بــال ســبب لتحــدد التعــويض عــن قيمــة اإلشــغال المنج ـزة دون
أربــاح لمنجزهــا وانــه نتيجــة لعــدم التحقــق مــن الظــروف و الالبســات التــي صــدر فيهــا أمــر العامــل
 - 81قرار الدول الصادر في تاري . 1939/5/10
 - 82قرار المةبس اال بى دد  337الصادر في تاري . 2004/3/24
 - 83با تباره المرة القايويي الواةل التطبيق في تاري إيةاز األشغال,
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بإنجاز األشغال في غياب صـفقة عموميـة وفـي مـدى مسـاهمة منجـز تلـك األشـغال بتغاضـيه عـن
إب ـرام صــفقة عموميــة وقبولــه بتلــك األشــغال التــي تســتلزم عقــد صــفقة عموميــة عمــال بمقتضــيات
الفص ــل  51م ــن مرس ــوم  1976/10/14قض ــت بإلغ ــاء الحك ــم المس ــتأنف"وقد أت ــاح ه ــذا العم ــل
القضائي رصد المعطيات التالية :

 المعطـى األول  :مسـتمد مـن ت ارجـع الغرفـة اإلداريــة عـن اتجاهـا السـابق المصـادف فــيقض ــية م .ب.ه ـ ـ 84ال ــذي اعتب ــرت م ــن خ ــالل أن ع ــدم إنج ــاز عق ــد الص ــفقة ف ــي الش ــكل المح ــدد
بمقتضى المرسوم 1976/10/14ال ينزع عن األشغال المتنازع بشأنها صبغة العقد اإلداري وذلـك
علــى الــرغم مــن عــدم إب ـرام الط ـرفين لهــذا العقــد الكتــابي المعتبــر منــاط تطبيــق نظريــة المســؤولية
العقدية كما أكد عليه مجلس الدولة فـي قضـية" société des transports internationaux
 85 "et opèraالتــي أشــار مــن خاللهــا إلــى خضــوع الن ـزاع الناشــئ عــن تنفيــذ صــفقة األشــغال
للقواعد المنصوص عليها في العقد وأن أي إخالل بشروط هذا العقد يرتب المسؤولية العقدية التـي
هــي باألســاس أخطــاء تعاقديــة يــتم التحقــق منهــا وتقــدير أهميتهــا واثارهــا علــى ضــوء تنصيصــات
العقد.
 المعطى الثاني  :ناتج عن استبعاد الغرفة اإلدارية لنظريـة اإلثـراء بـال سـبب فـي مجـالالصــفقات الباطلــة ذلــك أن هاتــه النظريــة تخــول حقــا ماليــا للطــرف المفتقـرة ذمتــه الماليــة بســبب مــا
أنجزه من أشغال برسم هذه الصفقة وهو في القضية المعروضة المقاول حيال الطرف الذي اغتنى
علـى حسـابه بـال سـبب قــانوني وهـو اإلدارة المـدعى عليهـا التـي قبلــت بهاتـه األشـغال ولـم تعتـرض
عليهــا وبالتــالي فــان اعتبــارات العدالــة القائمــة علــى إل ـزام مــن أثــرى علــى حســاب غي ـره ودون حــق
بتعــويض هــذا المفتقــر تســعف فــي تطبيــق نظريــة اإلثـراء بــال ســبب بمناســبة الن ازعــات الناشــئة عــن
صفقات األشغال الباطلة واعتبارها األساس القانوني لهاته المنازعات كما جسـده القضـاء الخصـب
 - 84قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  707وتاري  1997/7/6مرة سابق.
 - 85قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري .1999/9/16
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لمجلس الدولة الذي طبق في العديد من النوازل نظرية اإلثراء بال سـبب بغـض النظـر عـن أصـلها
المدني الذي لم تفت بشأنه الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى التأكيد على إمكانية اسـتعانة القاضـي
اإلداري بــبعض قواعــده كمــا يصــادف قضية"إ.كــ" 86التــي ورد فيهــا ...":أن القاضــي اإلداري عن ـد
تحديده للتعويض الناتج عن األخطاء المرفقية ،يمكنـه االسـتئناس بقواعـد القـانون الخـاص" شـريطة
أن ال يثير القاضي اإلداري تلقائيـا نظريـة اإلثـراء بـال سـبب إال إذا أسـس األطـراف طلبـاتهم عليهـا
كم ـ ـ ــا الحظت ـ ـ ــه الغرف ـ ـ ــة اإلداري ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالمجلس األعل ـ ـ ــى وأك ـ ـ ــد علي ـ ـ ــه مجل ـ ـ ــس الدول ـ ـ ــة أيض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي
قضــية"  87"commune de cologneالتــي اعتبــر مــن خاللهــا أن المســؤولية المؤسســة علــى
اإلثراء بال سبب ليست من النظام العام.
 والمعطــى الثالــث :مــرده يخــص مبــدأ عــدم ج ـواز الجمــع بــين نظريتــي اإلث ـراء بــال ســببوالفصل  79من قانون االلتزامات والعقود إذ أن قيام أحد هاته األسـس القانونيـة يـؤدي مبـدئيا إلـى
استبعاد األسـاس القـانوني اآلخـر ،وفـي هـذا السـياق فـأن المسـؤولية المؤسسـة علـى نظريـة اإلثـراء
بـال ســبب غالبـا مــا تــأتي فـي المقــام األول وال تقـع االستعاضــة عنهــا والبحـث عــن خطــأ اإلدارة أي
عــن مســؤولية الدولــة عــن الخطــأ المرفقــي إال عنــد عــدم كفايــة التعــويض الممنــوح فــي إطــار نظريــة
اإلثـراء بــال ســبب كمــا أكــد عليــه مجلــس الدولــة فــي قضــية"Société d'Entreprise Louis .
 88"Segretteوذلك رعيا لآلثار القانونية المترتبة على كل مسؤولية على حـدة والتـي تكمـن فـي
كون التعويض الممنوح على أساس نظرية اإلثراء بـال سـبب يعـادل فقـط مبلـ اإلثـراء الفعلـي الـذي
حصــل عليــه المثــري دون ال ـربح الــذي ضــاع علــى المفتقــر-كس ـ ار -كمــا ســلكته المحكمــة اإلداريــة
بفاس في قضية"م.ط" 89عندما قضت لفائدة هاته األخيرة التي أنجزت أشغاال لفائدة اإلدارة حيادا
عل ــى ضـ ـوابط إبـ ـرام الص ــفقات بتع ــويض يـ ـوازي قيم ــة تكلف ــة األش ــغال المنجـ ـزة بم ارع ــاة ألثمنته ــا
 - 86قرار الغرف االداري بالمةبس األ بى دد  43وتاري .2000/7/3
 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري

.1992/10/25

87

 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري  1974/4/19مرة سابق.

88

 -حكم المحكم اإلداري بفاس دد  2238وتاري .2004/12/30

89
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المتوسطة المتداولة فـي السـوق او مجـل الدولـة فـي قضـية"90 " Société de Paris Segrette
التــي بمناســبتها تــم التأكيــد علــى أن عنصــر الـربح اليؤخــذ بعــين االعتبــار فــي المســؤولية المؤسســة
على نظرية اإلثراء بال سبب أو فـي قضـية"  91"Ese d izel-les-Esquirchinالتـي أوضـح مـن
خاللهــا مجلــس الدولــة أن عنصــر الضــرر يتحــدد فــي تكلفــة األشــغال المنفــذة والمعتب ـرة ضــرورية
لــإلدارة خالفــا لمســؤولية اإلدارة عــن الخطــأ المرفقــي ،التــي تتميــز بتقيــيم الضــرر بمناســبتها بم ارعــاة
لمــا لحــق المتضــرر مــن خســارة حقيقيــة ومافــات عليــه مــن كســب كمــا أكــد عليــه مجلــس الدولــة فــي
قض ــية" 92 " C.H.de Seclinدون تغيي ــب إمكاني ــة تخف ــيض مبلـ ـ التع ــويض بس ــبب الخط ــأ
المشـ ــترك لـ ــإلدارة المســـتفيدة مـ ــن األشـ ــغال والمقـ ــاول منجـ ــز هاتـ ــه األش ــغال كم ــا تجل ــى أث ـ ـره فـ ــي
قضية" .93"Chassieu–Cne de
وفي هذا السياق ،وباعتبار أن نظريـة دفـع غيـر المسـتحق تعـد مـن صـور المسـؤولية شـبه
العقدية إلـى جانـب نظريـة اإلثـراء بـال سـبب ،فـإن االجتهـاد القضـائي اإلداري أوجـد لهـا حيـ از فـي
تطبيقاتــه المتعلقــة بالصــفقات الباطلــة مــن منظــور أن اســتمرار احتفــاظ اإلدارة بالمبــال المقبوضــة
تنفيذا لصفقة باطلة يعد من قبيل اإلحتفاظ بمبـال غيـر مسـتحقة وواجبـة االسـترداد كمـا ذهـب إليـه
مجل ــس الدول ــة ف ــي قض ــية " 94 "compagnie de messageries maritimesأم ــا ف ــي
قضية "sté d'entreprises générales et des travaux publics pour la France et
" -95 les coloniesفــتم التأكيــد مــن جديــد علــى...":أن الكفالــة المودعــة مــن طــرف مقاولــة
األشغال بمناسبة صفقة باطلة يجب إرجاعها لفائدة هاته األخيرة باعتبارها المستحقة لها".

 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري .1969/2/26

90

 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري .1963/12/26

91

 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري .1939/5/10

92

 قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري 93.1961/12/31قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري .1958/11/12

94

 -قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري .1961/7/13

95

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
156

يتضح من األثر القضائي المتقدم المجهود المبذول من القاضي اإلداري بمناسـبة ن ازعـات
الصــفقات الباطلــة والحلــول القانونيــة التــي ابتكرهــا واســتطاع مــن خاللهــا تك ـريس مبــادئ ال يخفــى
مصــدرها المــدني س ـواء فيمــا يخــص نظريــة الــبطالن ذاتهــا أو عنــد تميي ـزه بــين الــبطالن المطلــق
النسبي على الرغم من كون شروط إبرام الصفقة نفسها تتعلق بالصـالح العـام حيـث يصـعب إيجـاد
حيز لتطبيق نظرية البطالن النسبي إسوة بما هو عليه الوضع فـي ن ازعـات عقـود القـانون الخـاص
.96
وعلى ذكر القانون الخاص فإن جاذبية قواعده المتصلة بنظرية أشباه العقود انعكست من
جديد عند بحث القاضي اإلداري عن األساس القانوني للمسؤولية المترتبة عن نزاعات الصفقات
الباطلة واعتماده على نظرية المسؤولية شبه العقدية سواء في صورتها المتصلة بنظرية اإلثراء بال
سبب او دفع غير المستحق وعدم استبعاده لهذا األثر القانوني إال لضرورة حسن سير المرفق
حيث طبق مبادئ القانون العام كما يصادف في قضية " Sté des Etablissements
 97 "Prouvèzeالتي من خاللها

أكد على أنه في مجال الصفقات ال ينبغي تطبيق نظريات االلتزامات المتقابلة ووجوب تنفيذ
المقاول اللتزاماته حتى مع عدم تنفيذ اإلدارة المتعاقدة اللتزاماتها أو في قضية Sté

 On peut donc dire que les notions fondamentales exprimées enوقد بر بى لك الفقيه ي لربادير بقوله " :
la matière dans le code civil constituent le fond principal valable pour les contrats administratifs et
l'on verra que la jurisprudence les applique quelques fois " purement et simplement, parfois même en
visant les dispositions du code civil.
96

 .ص II AJDA.64.قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري  1959/1/9ميشور بمةب
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97

"  98 " Continentale d'Eclairage de Bordeauxالتي أوضح بمناسبتها من خاللها
مجلس الدولة على حق المرفق العام المتعاقد في إنهاء العقد بصورة انفرادية.
واذا كــان مجــال صــفقات األشــغال يتميــز بتعــدد مصــادره القانونيــة وتوزيعهــا بــين أكثــر مــن
مرسوم وقرار ومنشور  ، 99فإن المالحظ من النصوص القانونية المتوفرة التي تنص على تـوخي
صــفقات األشــغال تحقيــق نفــع عــام عــدم حظــي هــذه الصــفقات باحكــام موحــدة فيمــا يخــص حمايــة
المال العام موضوعها إذ في الوقت الذي تشترط فيه وجوب إنجاز " تقرير تقديم" معد من طـرف
صاحب المشروع ومتضمن أساسا لطبيعة ومدى الحاجيـات المـراد تلبيتهـا وعـرض حـول االقتصـاد
العــام للصــفقة وكــذا مبلـ تقــديرها واألســباب الداعيــة إلــى اختيــار طريقــة اإلبـرام وذلــك بالنســبة لكــل
مشــروع صــفقة بالتفصــيل الـوارد فــي المــادة  90مــن مرســوم  2007/2/5فإنــه وبمجــرد إنجــاز هاتــه
الصفقة يتم التمييز من جديد بين الصفقات على اسـاس قيمتهـا الماليـة كـالتي يفـوق مبلغهـا مليـون
 1.000.000درهم إذ يشترط إعداد صاحب المشروع لتقرير عن اإلنتهاء أما بقيـة الصـفقات التـي
تقل عن هذا السقف والتي تتعلق هي األخرى بمال عام فال تخضع لمثل هذا اإلج ارء ممـا يفـوت
فرصــة المراقبــة البعديــة لمــدى احتـرام هاتــه الصــفقات لشــروط إبراهمــا (طبقــا للمــادة  91مــن مرســوم
 )2007/2/5عالوة على أن المراقبة والتدقيقات التي تخضع إليها الصـفقات ال تكـون إجباريـة إال
بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ماليين  5.000.000درهم (عمال بمقتضـيات المـادة
 92مــن مرســوم  )2007/2/5والحــال أن ضــمان فعاليــة النفقــات العموميــة المؤكــد عليــه فــي بيــان
أسـباب إصــدار المرســوم المــؤر فــي  2007/2/5كــان يقتضـي تطبيــق هــذا اإلجـراء القــانوني علــى
جميع الصفقات المنجزة لفائدة المرافق العامة.
وبشان المراقبة المالية التي تخضع إليهـا الصـفقات ،فـإن المسـجل مـن المرسـوم رقـم -02
 797-04الص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2004/12/24المعــ ـ ــدل للمرس ـ ـ ــوم الملكـ ـ ـ ــي رق ـ ـ ــم  330-66وتـ ـ ـ ــاريخ
قرار مةبس الدول الفريسي الصادر في تاري .1924/12/9

98

 يحيةل فةي بة ا الصةدد بةةى المرسةوم المةؤرخ فةي  2007/2/5بتحديةةد شةروط وأشةكال إبةرام صةةفقات الدولة وكة ا بعةا القوا ةةدالمتعبقة بتةدبيربا ومراقبتشةةا وأيرةا مدوية الصةةفقات العمومية ميشةورات المةبة المغربية لة دارة المحبية والتيمية سبسةب يصةةوص
وولائق العدد .110
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 1967/04/21بشأن نظار عام للمحاسبة العمومية تقليصه من نطاق المراقبة التي كان يضطلع
بها المحاسبون والمكلفون بالتسديد وجعلـه إياهـا قاصـرة علـى صـحة النفقـات العموميـة فـي صـورها
المتص ــلة بص ــحة حس ــاب التص ــفية والوج ــود المس ــبق للمص ــادقة أو التأش ــيرة بالمص ــادقة واجـ ـراء
التسديد وصفة اآلمر بالصرف ومفوضه واالعتماد المتوفر واألوراق المكتسبة دون القيـام بالتثبيـت
مــن صــحة النفقــة العموميــة ذاتهــا التــي كانــت مــن اختصاصــات المحاســب المكلــف بالتســديد لغايــة
ف ــاتح ين ــاير  2005ت ــاريخ دخ ــول المرس ــوم المتق ــدم حي ــز التنفي ــذ مم ــا يح ــول دون تحقي ــق الرقاب ــة
المنشودة في مجال الصفقات المتسمة نزاعاتها بظاهرة تخلف جهة الخزينة العامة عـن الجـواب أو
تبريرها لموقفها بشـأن النفقـة العموميـة التـي امتنعـت مـن تسـديدها أو لـبعض الـدفعات المـؤداة علـى
الرغم من تعلق اآلمر بصفقات باطلة لم تبرم وفقا للنصوص الجاري بها العمل.
وفــي ســياق التطبيقــات القضــائية اإلداريــة المصــادفة فــي مجــال صــفقات األشــغال الباطلــة
يس ــجل أن القض ــاء اإلداري  100ف ــي مع ــرض تبريـ ـره اللتج ــاء األطـ ـراف إل ــى الطريق ــة التفاوض ــية
يكتفي بالصبغة االستعجالية لألشغال موضوع النزاع دون إب ارزه لصور هذا االستعجال الممالة من
اعتبــارات الــدفاع عــن حــوزة التـراب الــوطني أو أمــن الســكان أو ســالمة الســير الطرقــي أو المالحــة
الجوية وجمعه في نفس القضايا بين مسؤولية الدولة بناء على الخطأ والمسؤولية شبه العقديـة فـي
تجلياتهــا المتعلقــة بنظريــة اإلث ـراء بــدون ســبب التــي يعــد قيامهــا ســببا الســتبعاد المســؤولية األخــرى
 101ومبر ار كافيـا العتمادهـا فـي التطبيقـات القضـائية اإلداريـة لمـا تقدمـه مـن م ازيـا عمليـة وكفيلـة
بــدفع اإلدارة إلــى التطبيــق الســليم للقــانون فــي إطــار الشــفافية وفعاليــة النفقــات العموميــة علــى حــد
سواء.

 حكةم المحكمة اإلدارية بفةةاس ةدد  324الصةادر بتةاري  2002/6/4فةةي قرةي السةيد بوفةارس ةةامر رةد دائةرة المشةور فةةاسالةديد ومن معشا.
100

 -يحيل بى قرار الغرف اإلداري بالمةبس األ بى دد  337وتاري  2004/3/24مرة سابق.
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ق اررات المحافظ على األمالك العقارية
بين اختصاي القضاء العادي واإلداري
وفق اجتهاد محكمة النقض
األستاذ :عبد المجيد شفيق
قاض بالمحكمة االدارية بالرماط

القانون العقاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم األموال العقارية وكذا الحقوق
العينية التي ترد عليها وطرق اكتسابها وانتقالها وانقضائها  ،كما تنظم وضعية هذه العقارات من
نظام التحفيظ العقاري  .وهذا األخير هو مجموعة من المساطر والعمليات التقنية واإلدارية
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والقانونية الهدف منها إنشاء رسم عقاري لكل عقار  ،وعلى هذا األساس فإن مسطرة التحفيظ
بالمغرب إدارية كأصل وال يتوالها القضاء إال في حالة وجود تعرضات واحالتها على المحكمة
المختصة عكس مسطرة التحفيظ العقاري في تونس مثال فهي قضائية محضة  .ومن هذا المنطلق
فالجهة اإلدارية المختصة أصال هي المحافظة العقارية ممثلة في شخص ممثلها أال وهو المحافظ
العقاري الذي يلعب دور المحرك األساسي بالنسبة لإلجراءات اإلدارية والتقنية المنظمة لمسطرة
التحفيظ العقاري وعلى ضوء األهمية القصوى التي يكتسيه وضع المحافظ العقاري  .فإن من
المؤكد أن هذه المؤسسة ليست وليدة

اليوم بل عرفت قبل حصول المغرب على استقالله  ،وقد ارتبطت نشأة مؤسسة المحافظ
العقاري بالحماية الفرنسية سنة  ، 1912وبالتحديد إبان صدور ظهير  12غشت  . 1913إذن ومن هذا
المنطلق  ،أال يجدر بنا التساؤل عن ق اررات المحافظ العقاري والجهة المخولة للطعن فيها بالنظر
إلى المكانة التي يكتسيها باعتباره حجز الزاوية في نظام التحفيظ العقاري .
ويعتبر المحافظ على األمالك العقارية موظف عمومي ألنه يعين بقرار صادر عن
السلطة المختصة  ،وتجري عيه جميع الضوابط الجارية على موظفي إدارة الدولة ،والق اررات التي
يصدرها في إطار المهام الموكولة إليه تعتبر ق اررات إدارية لكونها تتوفر على مقومات القرار
اإلداري فهي صادرة عن سلطة إدارية مختصة ونهائية غير خاضعة لتعقيب سلطة إدارية أخرى ،
ومؤثرة في المراكز القانونية ولذلك تبقى قابلة لإللغاء أمام القضاء اعتمادا على المعيار العضوي ،
إال ا نه استثناء من األصل العام بمكن إعفاء الق اررات اإلدارية من الطعن باإللغاء في حالة وجود
نص صريح يمنعها من الطعن أو يحول الطعن إلى جهة القضاء العادي في إطار الدعوى
الموازية أمام القضاء العادي على ضوء هذه التوطئة  -1 ،المحور األول للق اررات التي أوكل
المشرع الطعن فيها للقضاء العادي  ،وفي المحور الثاني سأتطرق لتلك التي ال
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يقبل أي طعن  ،أما الق اررات التي يبقى القضاء اإلداري هو المختص في مراقبتها سأتطرق إليها
في المحور الثالث .
 -1المحور األول الق اررات القابلة لإللغاء أمام المحايم العادية .
الق اررات القابلة للطعن أمام القضاء العادي
فقد نصت المادة  360من قانون المسطرة المدنية في فقرته األخيرة الذي ينص على أنه ال
يقبل طلب اإللغاء الموجه ضد المقررات اإلدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم األمر المطالبة
بحقوقهم لدى المحاكم العادية  .وعلى نفس المنوال سار القانون المحدث للمحاكم اإلدارية في
فصله  23الذي نص على أنه " ال يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء ق اررات إدارية إذا كان في وسع
المعنيين باألمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريقة الطعن العادي أمام القضاء الشامل " .
الحالة المنصوص عليها في الفصل  32من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص في فقرتيه الثالثة
والرابعة على أنه إذا لم يقدم المتعرضون " الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم أو لم يثبتوا أنه
استحال عليهم تقديمها  ،يمكن للمحافظ بعد البحث أن يقرر اإلبقاء على التعرض أو اعتبره ملغى
 ،وفي هذه الحالة األخيرة يكون قرار المحافظ قابال لالستئناف أمام المحكمة االبتدائية  ،وتبت
بصفة انتهائية  ،ويجب أن يقدم طلب االستئناف في أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من يوم تبلي
قرار المحافظ (  ) ...فإنه يستفاد  " ....من المادة المذكورة أن المحافظ يراعي مدى جدية
التعرض المقدم في مواجهة طلب التحفيظ  ،و قد أعطاه المشرع لذلك إمكانية اإلبقاء عليه أو
التشطيب عليه استنادا إلى الوثائق المقدمة من طرف المتعرضين  ،و قرار ه إذاك يبقى قابال
للطعن أمام القضاء العادي .
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-2

حالة الفصل  103من نفس المهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه إذا وقع

تعرض على تسليم نظير جديد من الرسم العقاري أو من شهادة التقييد الخاصة المتحدث عنهما في

الفصلين (  101و  ) 102من نفس الظهير أو رأى المحافظ أنه ال داعي لتلبية الطلب المقدم له

فيمكن للطالب أن يرفع األمر إلى المحكمة االبتدائية للدائرة القضائية التي تبت وفق الشروط

الشكلية المقررة في ظهير المسطرة المدنية " فباستقراء الفصول  103و  101و 102يستفاد منها أنه في

حالة امتناع المحافظ على تسليم نظير جديد لرسم العقاري  ،في حالة ضياع الرسم العقاري
األصلي  ،فإن من له المصلحة يطعن في القرار المذكور أمام المحكمة االبتدائية المتواجد فيها

العقار موضوع الرسم العقاري موضوع الطلب .

-3

حالة الفصل  23من القرار الوزيري الصادر بتاريخ  1915/6/3المحدد لتفاصيل تطبيق

نظام التحفيظ العقاري الذي ينص على انه  ،بناء على طب مفصل مقدم من طرف المالك  ،فإن

المحافظ يمكنه عند االقتضاء وفي كل وقت تأسيس رسم عقاري جديد يتضمن فقط الحقوق العينية
ال عقارية والتحمالت العقارية التي الزال العقار المعني باألمر مثقال بها فعال ويتعين أن يحدد في

الطلب البيانات الزائدة التي يجب حذفها من الرسم العقاري الجديد  ،ويحال الطلب على المحافظ
لتقدير مدى إمكانية االستجابة له كليا أو جزئيا أو رفضه مع إمكانية الطعن أمام المحكمة االبتدائية

التي تبت في غرفة المشورة.

في الواقع العملي  ،يكون العقار مثقال بتحمالت عقارية كالحجوزات والرهون  ،والتقييدات

االحتياطية  ،فيقوم المالك بتظهيره بعد تسوية جميع النزاعات مع الغير ،فيتقدم إلى المحافظ من أجل
الحصول على رسم عقاري جديد  ،بعد إ ازلة التحمالت السابقة  ،فتبقى المحكمة االبتدائية هي
المختصة في مراقبة ق ارره في هذا الشأن .
حالة الفصل  30من نفس القرار الوزيري  :فلقد أتاح الفصل  30من نفس القرار الوزيري إجراء
تصحيح اإلغفاالت واألخطاء
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والمخالفات التي قد تطال الرسوم العقارية أو التقييدات الالحقة وذلك بناء على طلب األطراف واما
تلقائيا بمبادرة من المحافظ مع إمكانية الطعن في ذلك من طرف أصحاب المصلحة وفي هذا اإلطار
ينص الفصل  30من القرار الوزيري المذكور على أنه إذا رفض المحافظ إجراء التصحيحات المطلوبة
أو إذا لم يقبل األطراف ما تم من تصحيحه  :فإن المحكمة تبت في األمر بحكم يصدر في
غرف ـ ـ ــةالمشورة  " ...وفي هذا اإلطار جاء قرار المجلس األعلى رقم  66في الملف المدني عدد 68 ،562
لكن حيث يستخلص من نص الفصل  29من القرار الوزيري الصادر بتاريخ  1915/6/03أن إصالح الخطأ
الذي وقع في الرسم العقاري ال تقدم به دعوى مبتدئة أمام القضاء  ،وانما يقوم به المحافظ من تلقاء
نفسه  ،واال فلألطراف أن يقدموا إليه طلبا بذلك فإن رفض القيام بهذا اإلصالح أم لم يقبل األطراف
وجهة نظر فإن ق ارره بهذا الشأن يعرض على المحكمة التي تبت في األمر بحكم تصدره بغرفة المشورة
.
حالة الفصل  96من مهير التحفيظ العقاري  :في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفيظ عقار أو تسجيل
حق عيني أو التشطيب عليه بسبب

صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم  ،فإن ق ارره يكون قابال للطعن أمام المحكمة االبتدائية التي
تبت فيه مع الحق في االستئناف  ،وأن األحكام االستئنافية يمكن الطعن فيها عن طريق النقض وتبل
إلى األطراف حسب نفس الشروط والشكل المقررة بالفصل  47المشار إليه أعاله .
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وقد جاء الفصل  10من القرار الوزيري الصادر بتاريخ  1915/6/3المحدد لتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ
العقاري لسن مسطرة خاصة لتقديم هذه الطعون والبت فيها وبذلك فهي مستمرة تشكل استثناء من حيث
عدم خضوعها لقواعد المسطرة المدنية حيث ينص على أنه " في حالة إذا رفض المحافظ كليا أو جزئيا
تحفيظ عقار أو تقييد حق عيني أو التشطيب عليه من السجالت العقارية  ،فإن ق ارره يجب أن يكون
معلال ويبل دون تأخير إلى الطالب  ،ويكون هذا القرار قابال للطعن القضائي المنصوص عليها في
الفصل  96من ظهير  1913/08/12داخل شهر واحد من تبليغه .
ويمارس هذا الطعن بواسطة مقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة االبتدائية يبين بشكل مختصر
وقائع وأوجه الطعن واألسباب المثارة قصد الحصول على تعديل القرار المطعون فيه .
والم

قصود بالقرار الصادر عن المحافظ في إطار الفصل  96المذكور ذلك الذي يصدر عن المحافظ
بمناسبة تقديم مطلب التحفيظ إليه مباشرة أو تقديم طلب تسجيل حق عيني كيفما كان من مختلف
الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة  8من القانون العقاري كحق الملكية بمناسبة بيع أو هبة أو
غيرها من التصرفات القانونية بعوض أو بدون عوض ،أو عندما يرفض التشطيب على أحد الحقوق
العينية بمناسبة طلب قدم إليه أيضا إما بناء على عقد اتفاق إزاء الطرفين أو بإرادة منفردة ( مثال
شخص وهب ألحد أوالده نصيبا من أمالكه قيد حياته إال أنه بعد تسجيل هذه الهبة في اسم الولد بالرسم
العقاري تراجع األب عن تلك الهبة قبل مماته في إطار ما يسمى في الفقه المالكي باالعتصار ،
فالمحافظ العقاري هذا ملزم بالتشطيب على عقد الهبة استنادا إلى وثيقة االعتصار إذا كانت مستوفية
لشروطها المنصوص عليها في الفقه المالكي  ،والمحكمة االبتدائية هي الموكول لها مراقبة ق ارره .
المحور الثاني

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
165

القرار الصادر عن هذا المحافظ العقاري الذي ال يقبل أي طعن كقرار التحفيظ ،
وتأسيس رسم عقاري  ،فالمقصود بقرار التحفيظ هو القرار الذي ينتهي إليه المحافظ بتأسيس
رسم عقاري للملك موضوع مطلب التحفيظ بعد استنفاذ جميع مراحل مسطرة التحفيظ أو
بمعني اخر هو قرار تحويل مطلب التحفيظ إلى رسم عقاري مستمتع للحجة القانونية
والتطهير الالزم للعقار في جميع الحقوق المسكوت عنها أثناء مسط ـ ـ ـ ـرة

التحفيظ ويتميز قرار التحفيظ بأنه قرار نهائي غير قابل للطعن وهو ما أحدثته المادة  62من
ظهير التحفيظ العقاري بنصها على أن رسم الملك له صفة نهائية وال يقبل الطعن وهو
يكشف نقطة االنطالق الوحيدة للحقوق العينية أو التكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت
تحفيظه ودونما عداها من الحقوق غير المسجلة "  .وقد أكد المجلس األعلى في العديد من
ق ارراته على الصفة النهائية لقرار التحفيظ حيث جاء في ق ارره في الملف اإلداري " 1827
على أن إقامة الرسم العقاري له صفة نهائية وال يقبل الطعن ويحسم كل نزاع يتعلق
بالعقارات  ،لكن مبدأ نهائية الرسم العقاري وعدم قابليته للطعن عرفت بعض االستثناءات
لدى بعض االجتهادات القضائية وهكذا ذهبت المحكمة اإلدارية بوجدة إلى أن جميع
الق اررات الصادرة عن المحافظ تبقى ق اررات إدارية وأن األصل في االختصاص للطعن في
الق اررات اإلدارية هو للمحاكم اإلدارية طبقا ألحكام المادة  8من القانون  90-41وأن الطعن
باإللغاء يهدف إلى حماية المشروعية  ،وال يعفى منه أي قرار إداري لكن بعد استئناف
الحكم المذكور من طرف المحافظ العقاري قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي
قضت بعدم قبول الطعن معللة قرارها مما يلي  " :حيث وان كان قرار التحفيظ المفضي إلى
إنشاء رسم عقاري إداريا  ،إال أن قابليته للطعن تصطدم بمبادئ التحفيظ العقاري التي تعتبر
أن الرسم العقاري النابع عن عملية التحفيظ يكتسب صيغة نهائية ألنه يكشف االنطالق
الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الواسعة على العقار وقت تحفيظه دونما عداها

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
166

من الحقوق العينية غير المسجلة وأن دعوى اإللغاء وان كانت دعوى عينية ترقى إلى
مخاصمة للقرار اإلداري ومراقبة مشروعيته وأن استثناءا عاما يعبر عنه الفصل  62من
قانون التحفيظ العقاري .
الق اررات القابلة لإللغاء أمام المحايم اإلدارية:
باستثناء الحاالت الخمس السالفة الذكر ،التي أوكل المشرع للقضاء العادي مراقبة مشروعية
قرار المحافظ والحالة الوحيدة التي حصن المشرع بواسطتها قرار المحافظ من الطعن  ،فإن
باقي ق اررات هذا األخير ينعقد االختصاص للمحاكم اإلدارية بشان البث في النزاعات المتعلقة
بها ،و هي ق اررات غير محددة بنص خاص و إنها مستقاة من االجتهاد القضائي  ،فمن
قررات الغرفة اإلدارية التي استطعنا اإلطالع عليها ،اعتبرت أن ق اررات المحافظ
خالل ا
العقاري التي تف ضي إلى رفض تنفيذ حكم قضائي قابل للتنفيذ هي ق اررات إدارية تقبل الطعن
باإللغاء أمام المحاكم اإلدارية و ال تندرج ضمن الحاالت الخمس المشار إليها أعاله ،ذلك أنه
صدر عن الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى قرار تحت عدد  171مؤر في  2010/03/11في
الملف اإلداري عدد  2010/1/4193قضى المجلس األعلى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن
المحكمة اإلدارية بمكناس القاضي باختصاصها النوعي في

نازلة تتلخص في أن السيد محمد الحمري تقدم أمام تلك المحكمة بمقال يرمي إلى إلغاء قرار
المحافظ القاضي باالمتناع عن تنفيذ األمر القضائي عدد  480بتاريخ  2008/04/30القاضي في
منطوقه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص عقار محفظ ،فدفع المحافظ بعدم
االختصاص النوعي للقضاء اإلداري معلال امتناعه عن تنفيذ األمر القضائي المذكور بانتقال
ملكية العقار إلى مالكين اخرين مما يشكل صعوبة واقعية في التنفيذ تتجلى في تغير وضعية
العقار الذي أصبح له مالك جديد فضال على أن النزاع المتمثل في رفض التسجيل يندرج
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ضمن الحاالت المنصوص عليها في المادة  8من ظهير التحفيظ العقاري إال أن المجلس
األعلى أجابه على تعليل ق ارره بما يلي" لكن حيث إن الفصل  96المحتج بخرقه إنما
يهم الرفض المؤسس على عدم صحة طلب التحفيظ أو الصادر تسجيل حق عيني و الحال
أنه في نازلة أن األمر يتعلق برفض تنفيذ أمر قضائي قابل للتنفيذ و هو ما يضفي على هذا
الرفض صبغة القرار اإلداري وللقضاء اإلداري سلطة مراقبة مدى مشروعيته".
و في نفس االتجاه صدر القرار عدد  124المؤر في  2010/02/18في الملف اإلداري عدد
 2010/1/4/65و كذلك القرار عدد  189المؤر في  2010/3/11ملف إداري عدد 2010/1/4/94
إضافة إلى ق اررات أخرى خلصت كلها إلى أن امتناع المحافظ على تنفيذ حكم أو أمر يبقى
ق ار ار إداريا يخضع لمراقبة القاضي اإلداري .
 -2و كما ذهبت المحكمة اإلدارية بالرباط في الحكم رقم  372الملف اإلداري رقم  98/398إلغاء
فيما يلي " حيث خلصت إلى أن رفض المحافظ تسجيل حكم قضائي حائز لقوة الشيء
المقضي به على الرسم العقاري استجابة لمنطوق ذلك الحكم يعتبر قرار إداري بطبيعته ،قابال
للطعن فيه عن طريق دعوى اإللغاء .
كما ذهب المجلس األعلى في إحدى ق ارراته ( القرار عدد  158بتاريخ  2010/4/6أن امتناع
المحافظ العقاري من إرجاع رسم عقاري ألصحابه رغم ثبوت انتهاء التسجيالت التي كنت
سبب رفع الرسم العقاري لدى المحافظ ق ار ار إداريا متسما بالشطط في استعمال السلطة وقابل
للطعن باإللغاء لعدم وجود دعوى موازية أمام القضاء الشامل " .

خاتمووووووة

موقف المحاكم اإلدارية من الطعن في قرار المحافظ على األمالك العقارية .
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لقد سارت المحاكم اإلدارية في نفس االتجاه الذي استقرت عليه الغرفة اإلدارية فيما يخص
الطعن في ق اررات المحافظ على األمالك العقارية أمام القضاء اإلداري ذلك أنها تعتبر طبقا
للمبدأ العام أن المحافظ على األمالك العقارية سلطة إدارية وأن جميع الق اررات الصادرة عنه
تعتبر ق اررات إدارية مما يجوز الطعن فيها تبعا لدعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري وأن
االستثناء هو ما ورد في الفصل  96و  103 ، 32من ظهير التحفيظ العقاري والفصل  29من
القرار الوزيري المؤر في  3يونيو  ، 1915واالستثناء المذكور ال يجوز التوسع في تفسيره .

"مقارمة النوع االجتماعي لحقوق المرأة
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من خالل العمل القضائي "

األستاذ محمد الهيني
مستشار بالمحكمة اإلدارية بالرماط

إن اعتماد مقاربة النوع االجتماعي بالنسبة للمغرب ال يشكل فقط رهانا اجتماعيا يهدف إلى
تقليص الفوارق واإلقصاء و إنما أيضا رهانا ديمقراطيا يتوخى تحقيق العدالة والمساواة والحفاظ
على كرامة الرجال والنساء على حد سواء ،وذلك دون إهمال الرهان االقتصادي الذي يستهدف
إزالة العراقيل التي تحد من مساهمة النساء في االقتصاد وأيضا استفادتهم منه ألجل الرفع من
من

النمو

االقتصادي.

فتحقيق مقاربة جيدة للنوع االجتماعي يستلزم تقييم السياسات العمومية وترسيخ ثقافة جديدة
مبنية على الشفافية والحوار من خالل خلق دينامية جديدة تنخرط فيها مختلف هيئات المجتمع
المدني
إن النهوض بأوضاع المرأة في المغرب يشكل انشغاال حكوميا مستم ار العتبار الدور األساسي
الذي تلعبه في التنمية البشرية المستدامة.
وباعتبار األهمية التي تكتسيها قضية المرأة في المواثيق واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
اإلنسان،بادر المغرب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير على المستويين التشريعي ،
والمؤسساتي،وكذا على مستوى سن االستراتيجيات والسياسات العامة.
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وقد

عرفت

هذه

اإلصالحات

والتدابير

مناخا

إيجابيا

على

الصعيد

الحقوقي

،والسياسي،واالجتماعي واالقتصادي ،والثقافي تستهدف "للنهوض بحقوق النساء وادماج مقاربة
النوع وتكافؤ الفرص"وأجرأته عبر  6أهداف:
 إدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج والمشاريع التنموية، -تشجيع ولوج النساء لمناصب المسؤولية والقرار،

 الرفع من نسبة تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة، -تشجيع خلق المقاولة النسائية،

 محاربة العنف تجاه النساء والطفالت، -محاربة النمطية ونشر ثقافة المساواة،

 -دعم المؤسسات والمراكز الخاصة بالنساء ،وتوسيع المراكز المتعددة الوظائف.

وقد قامت الحكومة المغربية باعتماد عدة استراتيجيات لمرافقة اإلصالحات التشريعية،وتكريس
الحريات العامة للنساء ،و النهوض بأوضاع المرأة ،حيث تميزت سنة  2006بحدث جد هام في
مسيرة المغرب في سعيه من أجل إقرار مساواة فعلية بين الجنسين في إطار من التعاون و
الشراكة بين الحكومة و جمعيات المجتمع المدني و كل الفاعلين المعنيين
و تعززت الجهود الوطنية في مجال النهوض بأوضاع المرأة

ودعم مشاركتها ،بإعداد

اإلستراتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع االجتماعي
في السياسات والبرامج التنموية.
وقد جاء اإلعالن عن هذه اإلستراتيجية في منا سياسي واجتماعي مالئم ومشجع ساهمت في
تشكله فلسفة المساواة بين الجنسين التي تضمنتها مدونة األسرة والتي مافتئ جاللة الملك محمد
السادس يؤكد على أهميتها وضرورة األخذ بها في برامج التنمية ،وتجسدت هذه الفلسفة أيضا
من خالل المقاربة المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ترتكز على أهمية
استحضار النهوض بأوضاع المرأة باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية.
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وتهدف اإلستراتيجية الوطنية إلى التقليص من الفوارق التي تزال قائمة بين الجنسين على
مستوى الحقوق والموارد والفرص االقتصادية ،والتأثير السياسي.
واذا كان هذا الجانب يخص المجال التشريعي فإن الممارسة القضائية أثرت مبدأ المساواة بين
الجنسين تطبيقا لمقاربة النوع االجتماعي  ،وهكذا سعى القضاء المغربي إلى تحقيق المساواة
بين الرجل والمرأة في العديد من االجتهادات الصادرة عنه كلما عاين انعدام أو ضعف هذا
المبدأ على مستوى النص القانوني من خالل عدة أحكام قضائية مبدئية تشكل اجتهادا قضائيا
جدي ار بأن يحتل مكانة مهمة على صعيد المقاربة القضائية النوعية لحماية حقوق المرأة و
تعزيزها و صيانتها .
وهكذا سنتعرض ألوجه حماية المرأة من خال ل التوجهات اليبرى التي أفرزتها الممارسة
القضائية من خالل مبحثين على الشكل التالي:
المبح األول :على مستوى مجال الوميفة العمومية
المبح الثاني  :على مستوى قضايا خاصة و مختلفة

المبح األول :على مستوى مجال الوميفة العمومية
يقتضي منا بحث حماية المرأة من خالل العمل القضائي على مستوى مجال الوظيفة العمومية
التعرض لموقف القضاء من تطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين في التعيين( المطلب األول) و
مراعاة وضعية المرأة والرجل في قرار النقل الوظيفي ( المطلب الثاني) وأخي ار مرتكزات المساواة
بين الرجل و المرأة في تولي الوظائف القضائية( المطلب الثالث).

المطلب األول:مبدأ المساواة بين المومفين في التعيين
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جاء في قضاء مستقر للمحكمة اإلدارية بالرباط فيما عرف بقضية الطبيبات اللواتي
رفضن االلتحاق بأماكن عملهن المعين فيه ضد و ازرة الصحة بسبب أن القرار مشوب
بخرق مبدأ المساواة و االنحراف في استعمال السلطة صادر بتاريخ  "2010/04/29و
حيث لئن كانت العالقة النظامية بين الموظف و إدارته تقتضي قبوله بالمنصب الذي
يسند إليه في إطار حاجيات المرفق العمومي  ،فإن الحكامة الجيدة لتدبير الموارد
البشرية داخل اإلدارة تستوجب إقامة التوازن المطلوب بين مصلحة المرفق العمومي ز
الحاجيات الخاصة بالموظف سيما ما تعلق منها باالستقرار األسري باالرتباط بوضعيات
األطفال و حقوقهم .
و حيث لما كان الثابت من وثائق الملف و بإقرار من اإلدارة أنها تراجعت عن توطين
طبيبات بعدما ثبت لها أن وضعيتهن االجتماعية و رعايتهن ألطفال رضع تقتضي
تواجدهن بالقرب من بيت الزوجية  ،و الحال أن وضعية الطاعنة ال تقل أهمية عن
زميالتها المذكورات باعتبارها أم لطفلين في سن التمدرس دون أن تعامل نفس

المعاملة مما يجعل اإلدارة قد خرقت مبدأ المساواة بين موظفيها". 102
وهكذا استطاع القضاء اإلداري من خالل مبدأ المساواة إلغاء قرار و ازرة الصحة بتعين
مجموعة من النساء في مقرات عمل بعيدة عن مقر الزوجية وال تنسجم مع وضعيتهن
كأمهات .

--102حكم عدد  1244ملف رقم  08/410غ غير منشور ،في نفس االتجاه راجع على سبيل المثال ال الحصر:
حكم بتاريخ "2010/04/29عدد  1248ملف رقم  08/419غ غير منشور ،حكم بتاريخ "2010/04/29عدد
 1247ملف رقم  08/413غ غير منشور حكم بتاريخ "2010/04/29عدد  1245ملف رقم  08/411غ غير
منشور
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المطلب الثاني:مراعاة وضعية المرأة في قرار النقل الوميفي
مراعاة لوضعية المرأة في قرار النقل الوظيفي تصدى القضاء اإلداري للرقابة على
الق اررات اإلدارية التي يشوبها عدم المالئمة في إطار نظرية الغلو في التقدير.
وهكذا جاء في حكم للمحكمة اإلدارية بالرباط صادر بتاريخ “1999/3/14إذا كانت
لإلدارة المطلوبة في الطعن سلطة تقديرية في اتخاذ العقوبة التي تراها مناسبة في حق
مستخدميها فإنه بالنظر إلى وضعية الطاعنة كامرأة متزوجة فإن عقوبة النقل المتخذة في
حقها تعتبر بالنسبة إليها غير مناسبة ألنها قد تؤدي إلى تشتيت شمل أسرة بكاملها“.103

المطلب الثال :المساواة بين الرجل و المرأة في تولي الومائف القضائية
اعتبر المجلس األعلى بموجب ق ارره الصادر بتاريخ  21فبراير  " 2001أن الفصل 12
من الدستور ال يميز بين الرجل و المرأة في تولي منصب القضاء و كذا الظهير الشريف
المكون للنظام األساسي لرجال القضاء ال تميز مقتضياته بين الجنسين لالنخراط في
سلك القضاء
بمقتضى الفصل السادس من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يمكن لكل غرفة
من غرف محاكم االستئناف و هي مكونة من قاضيات أن تحكم في كل القضايا
المعروضة عليها أيا كان نوعها و إن تعلق األمر بقضايا األحوال الشخصية
المبح الثاني:على مستوى قضايا خاصة و مختلفة
 103حكم عدد 114ملف عدد 38-114104مجلة القضاء و القانون عدد 145ص .135
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104

.

بالنظر ألهمية الحماية القضائية في ضمان حقوق المرأة  ،فسنتعرف على نطاقها و أهميتها من
خالل التعرض لقضايا خاصة و مختلفة و متنوعة استقيناها من خالل دراسة للعمل القضائي
أكد فيها على مبدأ المساواة في االستفادة من خدمات المرفق العام( المطلب األول) و بطالن
شرط العزوبة( المطلب الثاني) واقرار مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في االنتفاع من األراضي
الجماعية ( المطلب الثالث) و أخي ار حماية الحقوق المالية للمرأة من خالل دعوى الكد و
السعاية( المطلب الرابع).
المطلب األول:المساواة في االستفادة من خدمات المرفق العام
اعتبرت المحكمة اإلدارية بمراكش بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ “ 2000/05/10أن حرمان
ومنع الطاعنة من حقها في االستفادة من خدمات مرفق عمومي ألسباب ال عالقة لها بها
وخارجة عن إرادتها يعتبر خرقا لمبدأ حق مساواة الجميع في االستفادة من هذه الخدمات“.

105

المطلب الثاني :بطالن شرط العزوبة:
جاء في قرار مبدئي للمجلس األعلى صادر بتاريخ  21يوليوز  1983وذلك فيما
عرف بقضية هلينا بطيسطا " لكن حيث لئن كان الفصل  109من ق.ل.ع ينص
على بطالن االلتزام المقترن بشرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق
والرخص الثابتة لكل إنسان كحقه في أن يتزوج وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية فإن
هذا الشرط يكون باطال وال يؤدي إلى بطالن االلتزام الذي يعلق عليه إذا كان من
شأنه االنتقاص من حقوق األجير“.

المطلب الثال  :مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في االنتفاع من األراضي الجماعية

105حكم عدد  73المجلة المغربية لإلدارة المحلية و التنمية عدد  39-38ص .232
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جاء في قرار للمجلس األعلى صادر بتاريخ  7يونيو  " 2005إذا كان الفصل  12من
ظهير  26أبريل  1919بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات الساللية وضبط تدبير
اإلدارة لألمالك الجماعية المعدل بظهير  6فبراير  1963ينص على عدم قابلية ق اررات
مجلس الوصاية للطعن فإن هذا المنع ال يمكن أن ينسحب إلى الطعن باإللغاء بسبب
تجاوز السلطة الذي يمكن القضاء من تسليط رقابته على مشروعية الق اررات اإلدارية

106

وقد سارت محكمة االستئناف اإلدارية على هدي اتجاه المجلس األعلى في قرارها
الصادر بتاريخ

2006/12/27

معتبرة أنه " إذا كان الفصل  12من ظهير 1919/4/26

بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات الساللية وضبط تدبير اإلدارة لألمالك الجماعية قد
نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن  ،فإن هذا المنع ال يمكن أن
ينسحب أثره إلى دعوى الطعن باإللغاء الذي يمكن القضاء اإلداري من بسط رقابته
على مشروعية الق اررات اإلدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.107
وبعد أن أكد القضاء اإلداري مبدأ قابلية ق اررات مجلس الوصاية للطعن تصدى إلشكالية
جوهرية تتمثل في عدم استفادة اإلناث من واجبهن من حقوق االنتفاع من األراضي
الجماعية إسوة بأشقائهم الرجال من الناحية العملية تمسكا بعرف قديم ال أساس له من
القانون و الشريعة اإلسالمية .
وهكذا جاء في حكم للمحكمة اإلدارية بفاس صادر 13بتاريخ  1997/01/أن "حرمان
اإلناث من استغالل نصيب في أراضي الجموع رغم انتسابهم للجماعة الساللية تصرف

 106مجلة قضاء المجلس األعلى عدد  67ص281 -107قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد  26ملف عدد .5/06/10
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غير مرتكز على سبب صحيح من الناحية القانونية والشرعية ومتسما بالتالي بالتجاوز
في استعمال السلطة وماله اإللغاء“

108

وقد أيدت محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط هذا االتجاه بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 20
يونيو  2007معتبرة أنه "ليس ألراضي الجموع قانون موحد ،بل إن هذا النوع من األراضي
يخضع جانب منه للشريعة اإلسالمية ،والجانب اآلخر للقانون الوضعي وهو ظهير
 1919/04/17ويبقى العرف والعادات القبلية أهم العناصر التي يرتكز عليها نظام هذه
األراضي.
بالرجوع إلى القرار الوزاري الصادر في  1945/08/14تنفيذا لظهير 1919/04/27
المتعلق

بتنظيم الوصاية على أراضي الجموع ،يتبين أن الفصل  10منه ينص على أنه عند

وفاة الشخص ،يخول حق المنفعة إلى أحد ورثته أو إلى بعض ورثته الذين هم أعضاء الجماعة
التي يعهد إليها باختيار الشخص الذي يحول إليه الحق المذكور ..وبالتالي فإن هذا المقتضى
التنظيمي لم يميز بين الورثة الذكور أو اإلناث بل جاء عاما ..فضال عن أن أحكام الشريعة
اإلسالمية ال تميز في اإلرث بين الذكر واألنثى".109

المطلب الراب :دعوى اليد و السعاية
من منطلق حماية الحقوق المالية للمرأة و المكرسة من خالل الفقه اإلسالمي و مدونة
األسرة اعتبر المجلس األعلى في ق ارره الصادر بتاريخ

 2006-10-11أن"

تقدير الكد و

السعاية يخضع لسلطة المحكمة التقديرية طالما كان قضاؤها معلال وراعت في ذلك
-108حكم عدد  168في الملف اإلداري عدد  2000-13مجلة المعيار عدد  29ص 262
-109قرار عدد  404ملف رقم  5-06-03المنتقى من عمل القضاء في المنازعات اإلدارية و ازرة العدل 2010ص -25
.26
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المحكمة نسبة مساهمة الزوجة المطلقة في تنمية أموال مطلقها ووضعية الطرفين وما
تضمنته الخبرة من عناصر إيجابية

110

وهكذا تبين لنا من مختلف االجتهادات القضائية التي تعرضنا لها القيمة القانونية التي
تكتسيها و التي تتوافق مع النصوص الدستورية أو ذات القيمة الدستورية التي تؤكد على
مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة وتحقيق شروط المناصفة ولو من منطلق التمييز
اإليجابي في إطار مقاربة النوع االجتماعي.

-110قرار المجلس األعلى بتاريخ  2006-10-11مجلة قضاء المجلس األعلى عدد  66ص .135
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دعوى اإللغاء بسبب تجاوز السلطة
على ضوء اإلجتهاد القضائي
حسن اليحياوي مستشار بالمحكمة اإلدارية بالرباط

أنشئت المحاكم اإلدارية بالمملكة بمقتضى القانون رقم 41/90:تكريسا من المشرع
لنظام القضاء المزدوج ،قضاء إداري أضيف إلى قضاء عادي ،في أفق تأسيس محكمة نقض
إدارية مستقلة عن محكمة النقض ليكتمل الهرم القضائي اإلداري بالمغرب و كل ذلك من أجل
ضمان التعايش بين الدولة والمواطن و مراقبة عمل اإلدارة من سوء التقدير أو االنحراف أو عدم
المشروعية  ،فتحقيق دولة الحق والقانون ،ال يتأتى إال بموجب رقابة قضائية فعالة تتوخى
صيانة حقوق وحريات األفراد ورعاية مصالح الدولة.

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
179

ومن بين أهم االختصاصات الممنوحة للمحاكم اإلدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون
المحاكم اإلدارية النظر في دعوى إلغاء المقررات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية للتجاوز
في استعمال السلطة إال ما استثني من هذا االختصاص لفائدة الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى
والمحكمة اإلدارية بالرباط.
وهذه الدعوى تباشر من أجل الطعن في قرار إداري لعدم مشروعيته وينحصر دور
القضاء في إلغاء القرار من عدمه دون أن تمتد سلطته ألكثر من ذلك .
ولقبول دعوى اإللغاء البد من توافر شروط خاصة إضافة للشروط العامة األهلية
،الصفة والمصلحة وقد حددها المشرع المغربي في المواد من  21إلى  25من القانون المحدث
للمحاكم اإلدارية وفي حالة عدم توفر هذه الشروط فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى دون
الغوص في موضوعها ،كما أن القرار اإلداري يكون قابال للطعن باإللغاء في خمس حاالت نص
عليها القانون رقم  41-90من خالل المادة  20منه وحدت في شكل عيوب وهي :عيب عدم
االختصاص ،عيب الشكل ،عيب مخالفة القانون ،عيب االنحراف في استعمال السلطة ،عيب
السبب.
ومن هنا سنتطرق لدراسة هذا الموضوع من خالل التطرق أوال لشروط قبول دعوى
اإللغاء وثانيا ألسباب الطعن باإللغاء وكيف تعامل االجتهاد القضائي مع خصوصية هذه
الدعوى؟ وذلك من خالل تطعيم هذا البحث المتواضع والمختصر بنماذج لق اررات قضائية صادرة
في هذا المجال .

أوال :الشروط الخاصة بدعوى اإللغاء

وهذه الشروط يمكن تحديدها فيما يلي :
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-1شروط متعلقة بالقرار المطعون فيه باإللغاء.
-2شروط متعلقة باآلجال.
-3عدم وجود دعوى موازية .

 1الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه باإللغاء.
يمكن تعريف القرار اإلداري بأنه عمل قانوني نهائي يصدر عن سلطة إداريه وطنيه
بإرادتها المنفردة وتترتب عليه أثار قانونيه معينه .
ومن هذا التعريف يمكن استخالص شروط القرار اإلداري المطعون فيه ،وهي أن ينصب الطعن
على قرار إداري وأن يكون هذا القرار نهائيا وأن يصدر عن سلطه إداريه وطنية مع ترتيب أثار
قانونية وذلك بالمساس بمصلحة الطاعن ومركزه القانوني.
كما يجب أن نذكر أن طلب اإللغاء بسبب تجاوز السلطة يتعين أن يكون مصحوبا
بنسخة من القرار اإلداري المطلوب إلغاؤه ،واذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب
اإللغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن
كان رفضه ضمنيا و سوف لن نغوص بذكر المسطرة اإلدارية الخاصة بالتظلم وسنقتصر على
الشروط المرتبطة بالقرار والمتطلبة لرفع هاته الدعوى أمام القضاء وهي كاألتي :

أ أن يكون القرار إداريا.
لكي يكون القرار قابال للطعن باإللغاء البد أن يصدر عن سلطة إدارية  ،ويتعين في الغالب أن
تتوافر بعض الشروط فيه ،كأن يكون كتابيا ومؤرخا ،وموقعا ،ألن هذه العناصر تفيد على التوالي
في حالة وقوع نزاع على التعرف على فحوى القرار وتاريخ إصداره ومدى شرعية الجهة المصدرة
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له.
وتستبعد من دعوى اإللغاء األعمال الصادرة عن السلطات التشريعية والق اررات الملكية واألعمال
الصادرة عن السلطة القضائية متى لم تصدر عنها بوصفها سلطة إدارية  ،ونأخذ مثال على ذلك
الق اررات اإلدارية الصادرة عن النيابة العامة هل يمكن الطعن فيها باإللغاء أم ال؟ وبقي الخالف
متى يعتبر القرار إداريا ومتى يكون قضائيا وقد سبق ان صدرت عدة ق اررات بخصوص هذه
النقطة وهنا نستحضر قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  399بتاريخ 1990/12/06
في ملف إداري عدد )88/8934والذي جاء فيه
 ...إن اختصاصات النيابة العامة حددها القانون وهي تتعلق بالتثبت من وقوع الجرائم والبحث
عن مرتكبيها وجمع أدلة اإلدانة وتنفيذ الق اررات القضائية.
وليس من اختصاصها معاقبة مرتكبي الجرائم وال البت فيما له صلة بالجريمة من المسائل المدنية
ومنها رد الحالة إلى ما كانت عليه.
وان مـ ــا أمـ ــر بـ ــه السـ ــيد وكيـ ــل الملـ ــك فـ ــي مقـ ــرره المطعـ ــون فـ ــي مـ ــن رد الحالـ ــة ال تـ ــدخل ضـ ــمن
اختصاصات النيابة فالمقرر لهذا يتسم بالشطط في استعمال السلطة.
وفي قرار أخر صادر عن نفس الغرفة تحت عدد  95/130بتاريخ  1995/03/23ملف إداري
عدد  94/10265جاء فيه :
 أن القرار الـذي اتخذتـه النيابـة العامـة بـرفض تنفيـذ مقتضـى حكـم زجـري بإيـداع الضـحية القاصـرةمؤقتــا فــي مؤسســة إحســانية فــي انتظــار تســوية كفالتهــا لــيس قـرار إداريــا بمفهــوم المــادة الثامنــة مــن

القانون رقم .90-41

لقد تطرقنا للق اررات الصادرة عن النيابة العامة كمثال وهناك عـدة قـ اررات إداريـة صـادرة مـن جهـات

مختلفة كانت محـل د ارسـات هـل هـي قابلـة للطعـن أم ال أمـام المحكمـة اإلداريـة كـالق اررات الصـادرة
عن المحافظ ،والق اررات الصادرة عن الجامعة الملكية فقد جـاء فـي قـرار الغرفوة اإلداريوة بوالمجلس
األعلووى عوودد  340بتوواريخ  1991/10/31ملووف إداري عوودد  90/10178أن الجامعووة الملييووة
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المغرميووووة ليوووورة القوووودم جمعيووووة خاصووووة وقوووو تةسيسووووها فووووي إطووووار المهيوووور الصووووادر بتوووواريخ
.1988/11/15
والق اررات الصادرة عنها في المادة التةديبية تقبل الطعن عن طريق دعوى اإللغاء بسوبب الشوطل
في استعمال السلطة.

ب أن يكون القرار له مساس بمصلحة الطاعن :
ال يكون القرار اإلداري محل أي طعن باإللغاء إال إذا كان له تأثير على المركز القانوني للطاعن
وأن يتضرر منه أما الق اررات التي ال ينشأ عنها أي تأثير في الوضع اإلداري والقانوني فال مجال
للطعن فيها باإللغاء وفي نفس السياق صدر قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد 92
بتاريخ  1991/03/21ملف إداري عدد  85/7083والذي جاء فيه أنه ال يمكن الطعن بسبب
الشطل في استعمال السلطة إال ضد الق اررات التي من شةنها أن تؤثر في مركز الطاعن.
الق اررات األخرى التي تعد مجرد اقتراا متوقف على موافقة ومصادقة السلطة المختصة التي
خولها القانون ذلك ال ترقى إلى درجة القرار القابل لإللغاء.
ج -أن يكون القرار نهائيا :
ال يمكــن الطعــن فــي الق ـرار اإلداري باإللغــاء إال إذا كــان نهائيــا  ،أي أصــبح قــابال للتنفيــذ دون أن
توقفــه ســلطة إداريــة أخــرى يكــون لهــا حــق التعقيــب عليــه أو التصــديق عليــه ومثــال ذلــك ،الق ـ اررات
التأديبيــة الصــادرة عــن المجلــس التــأديبي فهــي تعتبــر مجــرد مقترحــات وليســت ق ـ اررات نهائيــة ألنهــا
تحتاج الى التصديق لتصبح ق اررات إدارية نهائية حتـى يمكـن أن تكـون موضـوعا للطعـن باإللغـاء
وقد جاء في قورار الغرفوة اإلداريوة بوالمجلس األعلوى عودد  68بتواريخ  19موارس  1982الملوف
اإلداري عوودد  80897أن اللجنووة التووي صوودر عنهووا الق ورار المطعووون فيووه لجنووة استشووارية تقوودم
مشورتها للدوائر المختصة في المشايل الناتجة عن تطبيق مقتضيات مهير  2مارس .1973
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ومجوورد اآلراء الصووادرة موون قبوول هووذه اللجنووة االستشووارية غيوور قابلووة للطعوون عوون طريووق دعوووى
اإللغاء.
وفــي نفــس الســياق جــاء فــي قووورار أخووور للغرفوووة اإلداريوووة بوووالمجلس األعلوووى عووودد  141بتووواريخ
 2003/3/20الملف اإلداري عدد  2002/1/4/1379أن كتاب رئيس جماعة ( )...الصادر فوي
 2001-5-3المتضمن دعوة الطاعنة إلى العمل على إتمام األشغال التي تنقي المحل الموراد
اسوتغالله للمخووادع الهاتفيووة ويتعلووق األموور بواألبواب والتبلوويل والوورمل بشووبكة اليهرموواء والصووباغة
لتمكينها من الرمل بشبكة اليهرماء المطلوبة مجرد عمل تحضيري (إلصدار مقورر نافوذ المفعوول
نهائي) غير قابل للطعن باإللغاء.

 -2الشروط المتعلقة باآلجال :
حدد المشرع مدة قانونية لرفع دعوى اإللغاء أمام المحاكم اإلدارية أو بمحكمة النقض،
يترتب عن عدم احترامها اكتساب القرار اإلداري حصانة ضد اإللغاء وبالتالي سقوط حق
الطاعن في الطعن.
وبناء على الفصل  360من قانون المسطرة المدنية ،والمادة  23من قانون المحاكم اإلدارية،
فإن دعوى اإللغاء يمكن رفعها أمام الجهة القضائية المختصة (المحكمة اإلدارية أو الغرفة
اإلدارية بمحكمة النقض) خالل الستين  60يوما من تاريخ نشر أو تبلي القرار المطعون فيه،
أو من تاريخ العلم اليقيني حسب اجتهادات محكمة النقض ويحصل في الحالة التي يكون فيها
الموظف المعني باألمر عالما بفحوى القرار المطلوب إلغاؤه ،وتاريخ صدوره ،وتعليله ،واثبات
هذا العلم اليقيني يقع على عاتق اإلدارة.
 -وقــد صــدرت فــي هــذا اإلطــار عــدة ق ـ اررات قضــائية نــدكر منهــا ق ورار الغرفووة اإلداريووة بووالمجلس

األعلى عدد  296بتاريخ  2002/2/28الملف اإلداري عدد  2000/4/1/1105جاء فيه :
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 -إن القرار المطلوب إلغاؤه صدر بتاريخ  80-11-1و أنه حتى على فرض عدم تبليغه للمعني

باألمر تبليغا صحيحا فإن طرده من العمل نوايقاف صورف راتبوه يعتبور علموا يقينيوا بوالقرار فضوال
عن تقديمه لتملم إداري بتاريخ  1989-2-13في حوين أن الطعون باإللغواء لوم يقودم إال بتواريخ

.99-8-5

واستقر االجتهاد القضائي اإلداري على أن العلم اليقيني بفحوى القرار المطعون فيه والجهة

التي أصدرته يقوم مقام التبليغ.
إال أن األجل قد يتوقف في حالة تقديم التظلم اإلداري ويؤدي هذا اإلجراء إلى توقف األجل
المحدد لرفع دعوى اإللغاء ،وبالتالي إسقاط المدة التي مضت من حساب أجل رفع الدعوى على
أن يشرع في حساب أجل جديد كامل يبدأ من تاريخ توصل المعني باألمر بقرار رفض التظلم
اإلداري صراحة أو ضمنا في حالة سكوت اإلدارة وعدم جوابها مع مراعاة أحكام القانون المتعلق
بتعليل وتسبيب اإلدارة ألحكامها في تمديد اآلجال .
كمــا أن القــوة القــاهرة تعــد ســببا لتمديــد أجــل الطعــن باإللغــاء وقــد اعتبــر ق ورار لمحكمووة اإلسووتئناف
اإلداريووة بم وراي

بكووون أن الموورض العقلووي يجعوول موون االنقطوواع عوون العموول مبوور ار واضووطراريا

فرضته مروف المرض والعالج الذي يمن من تبريره في حينه لدى اإلدارة.
 -وأن هذا المرض يرقى إلى مرتبة القوة القواهرة التوي توؤدي إلوى وقوف سوريان أجول رفو دعووى

اإللغاء.

وثبوووت الموورض العقلووي بمقتضووى وثووائق رسوومية صووادرة عوون المستشووفى الحكووومي الووذي كووان
المريض نزيال به للعالج يغني عن اللجوء إلى خبرة طبية بشةنه.
قرار محكمة اإلستئناف اإلدارية بمراي

عدد  168بتاريخ  2008/04/16ملف عدد 5/215

-3عدم وجود دعوى موازية
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يأخذ المشرع المغربي بفكرة الدعوى الموازية في الفصل  360من قانون المسطرة المدنية الذي
ينص على أنه "ال يقبل طلب اإللغاء الموجه ضد المقررات اإلدارية إذا كان في استطاعة من
يعنيهم األمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.
واتجه القانون الجديد للمحاكم اإلدارية في نفس المسار ،حيث نص الفصل  23منه على أنه "ال
يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء ق اررات إدارية إذا كان في وسع المعنيين باألمر أن يطالبوا بما
يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.
فاستنادا إلى النصين السابقين ،فإن دعوى اإللغاء ال تقبل إذا كان بإمكان الطاعن أن يرفع دعوى
قضائية أمام المحاكم العادية يحقق من خاللها نفس المزايا التي يمكن أن يجنيها من دعوى
اإللغاء ونستحضر قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  936بتاريخ 2005/12/21
الملف اإلداري عدد  2002/1/4/340جاء فيه كقاعدة أن دعوى التجاوز في استعمال السلطة
م وجود دعوى موازية يؤدي للحكم بعدم القبول.
 ......إذا كووان التوورخيي المسوولم للطوواعن والحالووة مووا ذكوور هووو توورخيي غيوور مشووروع فووإنالمعاينوة التوي أجرتهوا المحكموة اإلداريووة عون طريوق المقورر أفوادت بووةن أشوغال البنواء حينئوذ قوود
قطعوت أشوواطا كبيورة بالنسووبة لاشووغال اليبورى ممووا تقوووم معوه عناصوور الضوورر النوات عوون عوودم
مراعاة المشروعية المبرر لرف دعوى التعويض أمام القضاء الشامل مما يجعل الطعن باإللغواء
للشطل غير مقبول لوجود دعوى موازية.

ثانيا  :أسباب الطعن باإللغاء

يكون القرار قابال للطعن باإللغاء في خمس حاالت وقد حددها المشرع في شكل عيوب أتى
قانون المحاكم اإلدارية رقم  41/90على ذكرها في المادة  20منه ،وهي  :عيب عدم
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االختصاص ،عيب الشكل ،عيب مخالفة القانون ،عيب االنحراف في استعمال السلطة ،عيب
السبب.
-1عيب عدم االختصاي :
وذلك عندما يصدر القرار اإلداري عن سلطة غير مختصة ،أي لم يخول لها القانون
حق إصداره ويرتبط عيب عدم االختصاص بالنظام العام ،ومعنى ذلك أن قاضي اإللغاء
يستطيع من تلقاء نفسه أن يتدخل إلثارة هذا العيب في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لم
يثره رافع الدعوى كسبب لإللغاء .
وقد جاء في قرار للغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  144بتاريخ

 2007/03/28في الملف رقم  5/06/26جاء فيه :
.....إن المومف المعين بمهير يجب أن يعزل بمهير احتراما لقاعدة توازي الشكليات.
على الرغم من إشارة إدارة األمن الوطني في محضر تبليغها للمستةنف عليه ( عميد الشرطة)
لمقرر العزل بةنه تم إعداد مشروع مهير بعزل المعني باألمر فهذا ال يفيد أن الطاعن تم
عزله بمقتضى مهير ذلك أن اإلدارة المذكورة عمدت إلى تنفيذ اقتراا المجلس التةديبي
المتمثل في عزل الطاعن الذي ال يعدو أن يكون مجرد عمل تحضيري من دون انتمار موافقة
الجناب الشريف على هذا االقتراا مما يجعل القرار المطعون فيه يشكل تجاو از في استعمال
السلطة لعيب عدم االختصاي وموجبا بالتالي لإللغاء.

-2عيب الشكل :
يتعين على اإلدارة أن تراعي عند إصدار كل قرار إداري األشكال واإلجراءات التي
حددها القانون في هذا المجال فالقاعدة العامة هي أن كل مخالفة من جانب اإلدارة لقواعد
الشكل واإلجراءات يترتب عليها تعرض القرار المطعون فيه لإللغاء ،وهذه القاعدة ليست مطلقة
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إذ البد من التفرقة بين الشكليات األساسية والشكليات الثانوية ،فاألولى فقط هي التي يترتب
اإللغاء على مخالفتها  ،مثال عدم استشارة المجلس التأديبي في اتخاذ العقوبة.
وهنا نسرد قرار

للغرفة اإلدارية

بالمجلس األعلى عدد 522

بتاريخ

 2008/04/16في الملف رقم  5/07/261الذي جاء فيه :
.....إن اإلشارة في بناءات القرار اإلداري المطعون فيه إلى محضر المجلس التةديبي ,ال
يغني عن اإلفصاا في صلب هذا القرار عن األسباب المبررة التخاذه مما يعد خرقا للفقرة ب

من المادة  2من القانون رقم  03-01المتعلق بإلزام اإلدارات العمومية بتعليل الق اررات

اإلدارية ,ويكون القرار المذكور بالتالي متسما بتجاوز السلطة لعيب الشكل وموجبا لإللغاء.

-3عيب مخالفة القانون :
يتعلق هذا العيب بموضوع القرار ،ويقصد به عدم احترام القواعد القانونية بشكل عام،
كأن يخالف القرار اإلداري القواعد الدستورية أو القواعد التشريعية والتنظيمية.
وفي هذا اإلطار نجد قرار للغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  587بتاريخ
 2008/04/30في الملف رقم  5/07/252جاء فيه :
...إذا كان من حق المحافظ على األمالك العقارية عدم تسجيل التقييد االحتياطي
بالسجل العقاري إذا ما تبين له بةن مقال الدعوى المعتمد في طلب التقييد ال يستهدف إثبات
حق عيني طبقا لما يني عليه الفصل  85من قانون التحفيظ العقاري فإنه ليس من حقه
التشطيب تلقائيا على التقييد االحتياطي الذي سبق له تسجيله بدعوى وجود سهو أو غلل
استنادا إلى الفصل  29من القرار الوزيري الصادر بتاريخ  1915/06/03مادامت هذه
المقتضيات ال تشف له في القيام بهذا التشطيب التلقائي قبل صدور الحكم في الدعوى التي
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استند إليها في تسجيل التقييد االحتياطي مما يجعل قراره بالتشطيب متسما بتجاوز السلطة
لمخالفة القانون وموجبا لإللغاء.

-4عيب االنحراف في استعمال السلطة :
إن أي قرار إداري خلق لخدمة المصلحة العامة لكن متى اتخذ القرار ألغراض ال تمت
بصلة إلى ذلك اعتبر مشوبا بعيب االنحراف في استعمال السلطة.
وغالبا ما تكون الق اررات اإلدارية المتسـمة بهـذا العيـب صـحيحة فـي الظـاهر وسـليمة فـي عناصـرها
األخرى ،بحيث يصعب في بعض األحيان حتى على القاضي نفسه استجالء عدم مشروعيته .
وسنذكر قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  707بتاريخ  1999/06/10ملف إداري
عدد  96/1/5/261جاء فيه أن لإلدارة الحق في أن تسند مهمة ما إلى مومف خارج إطارها
األصلي بناء على حيثيات موضوعية وذلك في نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من
القضاء ألن مثل هذا التيليف ال يتعلق بالدرجات والرتب واألقدمية بقدر ما يتعلق بالثقة
والطمةنينة على حسن سير المرفق موضوع التيليف وال يحق للمومف متى وق إعفاؤه من
هذه المهام أن يحت على اإلدارة بدعوى أن له حقا مكتسبا مسه من اإلعفاء ولذلك فإن
اإلدارة المستةنفة لما أعفت المستةنف عليه من المهمة التي كلفته بها إنما تصرفت في نطاق
القانون وفي حدود صالحيتها ودافعها في ذلك مصلحة المرفق ولم يثبت المستةنف عليه وجود
انحراف لإلدارة في استعمالها السلطة.
وتتمتــع اإلدارات العموميــة والجماعــات المحليــة بالســلطة التقديريــة فــي اتخــاذ قـ اررات نقــل موظفيهــا
التي ال رقابة للقضاء عليها إال بسبب االنحراف في استعمال السلطة.
وموون تووم فقورار نقوول مومووف بسووبب انتمائووه النقووابي يجعــل هــذا األخيــر متســما بتجــاوز الســلطة
لعيب االنحراف باعتباره قـ ار ار تأديبيـا فـي حقيقتـه رغـم انـه مغلـف ظاهريـا بالمصـلحة العامـة حسـب
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قووورار الغرفوووة اإلداريوووة بوووالمجلس األعلوووى عووودد  1299بتووواريخ  2008/11/19فوووي الملوووف رقوووم
.5/07/176

-5عيب السبب :
يجب أن ينبني كل قرار على سبب قانوني أو واقعي يبرر إصداره ،فال تتدخل اإلدارة إال
إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ،واال كان تصرفها متسما بعدم المشروعية وقابال
لإللغاء.
وقد جاء في قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى عدد  122بتاريخ  2007/03/14في
الملف رقم . 5/06/07
 ....لئن كانت وسائل اإلثبات في الميدان الجنائي تختلف عنها في الميدان التةديبي فإنه
حينما تيون األفعال التي توب بها المومف جنائيا هي نفسها التي توب بها تةديبيا فإن
الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به القاضي ببراءته يقتضي من اإلدارة وض حد
ألي متابعة تةديبية في حقه فباألحرى إصدار قرار إداري بمعاقبته.
نوان تجاهل اإلدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور وعدم توضيحها للمبررات التي

اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه يجعل هذا األخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام

السبب وموجبا لإللغاء.
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االستاذ صابر رحال
مستشار بالمحكمة االدارية

بالرماط

تناول المشرع المغربي مسطرة التوزيع بالمحاصة في كل من قانون المسطرة المدنية
الفصول من  504إلى  510وكذا الفصلين  494و 495من ق.م.م ،ثم في القانون البحري
في الفصلين  ،123 – 122كما تطرقت مدونة التجارة لهذه المسطرة

في الفصل

 143وما يليه.
أما بالنسبة لإلمتيازات فهي متفرقة عبر مجموعة من القوانين والظهائر الخاصة بدءا
بقانون اإللتزامات والعقود  ،ثم مدونة التجارة  ،فمدونة الجمارك وظهير  1972/07/27المنظم
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للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
الشغل إلى غير ذلك

وكذا مدونة تحصيل الديون العمومية ومدونة

من النصوص التي تطرقت لإلمتيازات.

وقد أسند المشرع المغربي لرئيس المحكمة تنظيم قواعد توزيع حصيلة التنفيذ على
مختلف الدائنين مع مراعاة أولويتهم وبحسب نسبة كل دين منهم نظ ار لمعرفته بقواعد التنفيذ
وبأنواع الديون ومراتبها.
وألهمية هذا الموضوع سواء من الناحية المسطرية أو من ناحية إعمال النص القانوني
المناسب بالنسبة لكل امتياز ،سأعمل على تقسيمه إلى قسمين  ،أتناول في القسم األول  :مسطرة
التوزيع بالمحاصة  ،وفي القسم الثاني  :سأتطرق لموضوع اإلمتيازات  ،مع تخصيص ملحق
للنماذج التي تم إحداث البعض منها العتمادها كمطبوعات وتسهيال لعمل المكلف بهذه المسطرة.

قبل الخوض في هذا الموضوع وجب التذكير أن مسطرة التوزيع بالمحاصة ال ينبغي
سلوكها إال إذا كان الدائنون المتزاحمون أصحاب ديون عادية أو متساوون في اإلمتياز أو إذا لم
يتضح أي منهم مرتب قبل اآلخر.
والتوزيع بالمحاصة أو قسمة الغرماء ،كما يسميها الفقهاء ،ينصب

على

المبال المالية المحجوزة لدى الغير أو الناتجة عن بيع قضائي لمنقوالت أو عقارات أو أصول
تجارية ،ويوزع بين الدائنين والمتعرضين الذين هم دائنون ،أضفيت عليهم صفة المتعرضين
لكونهم تدخلوا في عملية البيع

أو عند اإلعالن عن افتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة.
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وتجب اإلشارة إلى أن المشرع المغربي

وان كان قد تبنى قاعدة مهمة

وهي أن الحجز على الحجز ال يجوز ،بمعنى أن المال الواحد ال يقبل الحجز مرتين (المادة
 466من ق.م.م) ،لكنه لم يأخذ كذلك بقاعدة اختصاص الحاجز بأموال المدين المحجوزة ،ولذا
قصد ضم تعرضه لباقي الديون.

فإنه فتح باب التعرضات لكل دائن

والتوزيع بالمحاصة إما أن يكون وديا وهذا ما أشار إليه الفصل  494في باب
الحجز لدى الغير والفصل  504في الباب المتعلق بالتوزيع بالمحاصة،

حيث يكون هناك

اتفاق بين جميع الدائنين والمدين على توزيع المبال المحجوزة أو الناتجة عن البيع أو أن تكون
هذه المبال تربو أو تفوق مجموع الديون.

واما أن يكون التوزيع بالمحاصة قضائيا وهو المنظم في الفصول

من  505إلى

 510من ق.م.م.
وعليه سأعرض لإلجراءات المسطرية للتوزيع بالمحاصة
-1

الفرع األول  :مرحلة ما قبل الشروع في المسطرة.

-2

الفرع الثاني  :مسطرة إعداد مشروع التوزي بالمحاصة.

-3

الفرع الثال  :تبليغ المشروع والطعن فيه .

في ثالثة فروع :

وسوف نقوم بالحديث خصوصا على المبال الناتجة عن البيوعات القضائية ما دام
أن التوزيع المشار إليه في الفصل  494ق.م.م

ويتطلب فقط تحرير محضر اتفاق على توزيع المبال المحجوزة.
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ورد في باب الحجز لدى الغير

الفورع األول  :مرحلة ما قبل الشروع في المسطرة.
يقع تحصيل المبال المعدة للتوزيع من منتوج بيع قضائي ،وهذا البيع كما أسلفنا قد
ينصب على منقول أو عقار أو أصل تجاري بعناصره المادية والمعنوية ،فبعد عملية البيع
أو التعرضات يعمد عون التنفيذ أو العون

ووجود مجموعة من الملفات المضمومة

القضائي على إحالة ملف التنفيذ األصلي بجميع مرفقاته على رئيس كتابة الضبط الذي يقوم بعد
التأكد

من وجود المبال بالحساب الخاص بها على إحالة الملف برمته على رئيس

المحكمة ليقرر إجراء محاولة التوزيع الودي عن طريق كاتب الضبط
تعرف تدخل القاضي في العملية وانما يقتصر دوره

وهذه المرحلة ال

على المراقبة وان كنا نلمس في

بعض المحاكم إعطاء اإلذن بالتوزيع الرضائي بمجرد إحالة الملف التنفيذي على رئيس المحكمة
أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للتنف يذ عند وجود مجموعة من الدائنين ديونهم متقاربة من حيث
درجات األولوية (نموذج رقم  ،)1بعد صدور هذا اإلذن يقوم كاتب الضبط بتوجيه استدعاءات
إلى جميع الدائنين والمدينة للحضور في جلسة لتوزيع المبال المتفقة بين يدي رئيس مصلحة
كتابة الضبط دون اعتبار لطبيعة ديونهم وهذه هي مرحلة التوزيع الودي (نموذج رقم  ،)2فإن
اتفق جميع الحاضرين على طريقة لتوزيع المبال حرر بشأن هذا اإلتفاق محض ار الذي سيصبح
سندا تنفيذيا تسلم على إثره أوراق المصروف ألصحابها بعد خصم نسبة  % 5من المبل المعد
للتوزيع طبقا لمقتضيات الفصل  60من قانون المالية لسنة  ،1984ومرحلة اإلتفاق هذه هي
(دون تدخل سلطة القضاء) وبين

نظام وسط بين تراضي الدائنين
مشروع التوزيع بالمحاصة الحاصل

بأمر من القاضي المكلف بالتوزيع.

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
195

وهذا اإلتفاق ينبغي أن يكون كتابيا بحضور جميع الدائنين والمدين حتى يمكن
للقاضي المكلف بالتنفيذ إعطاء أمره لصندوق المحكمة بصرف المبال  ،زد على ذلك أنه لكي
يحفظ الملف التنفيذي يجب أن يكون شامال

بما يثبت انتهاء اإلجراءات.

وان لم يتفق الحاضرون على طريقة للتوزيع أو تخلف أحدهم رغم توصله حرر
محضر عدم اإلتفاق وطبقت مقتضيات الفصل  505من قانون المسطرة المدنية وان كنا نقترح
بـ "محضر حول توزيع مبال مالية' ألنه

أن يسمى محضر عدم اإلتفاق

يتضمن حالتين  :حالة عدم اتفاق الدائنين  ،وحالة تخلف أحدهم .كما يتعين في هذه المرحلة
الحرص على حضور المدين (المنفذ عليه) لمناقشة ديون الدائنين واستبعاد ما أدي منها.
بعد كل هذا  ،يقوم رئيس مصلحة كتابة الضبط
التنفيذ ومرفقاته على رئيس المحكمة

بإحالة ملف
بواسطة إرسالية نموذج

( 10005نموذج رقم  )3يتضمن في الضلع األيمن اإلشارة إلى رقم الملف التنفيذي األصلي
وأرقام الملفات المضمومة إليه

وكذا التعرضات  ،وفي الضلع األيسر ملتمس فتح مسطرة

التوزيع التحاصصي ورقم حساب المبل المعد للتوزيع.

الفورع الثاني  :مسطرة إعداد مشروع التوزي بالمحاصة.
بعد إحالة الملف التنفيذي يقوم رئيس المحكمة بإصدار أمر بفتح مسطرة التوزيع

التحاصصي يعين فيه أحد نوابه بصفته قاضيا مكلفا بالتوزيع
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وليس قاضيا منتدبا كما

تسميه بعض المحاكم ألن مؤسسة القاضي المنتدب هي مؤسسة وردت في القانون التجاري
(النموذج رقم .)4

القديم وفي مدونة التجارة الجديدة

كما أن مشرع المسطرة المدنية لم يسم القاضي المكلف بإعداد المشروع بالقاضي
المنتدب ،بل سماه قاضيا مكلفا بالتوزيع يقوم باإلشراف على هذه المسطرة وتهييئ مشروع التوزيع
بالمحاصة (نموذج رقم .)5
وينظم هذه المرحلة الفصلين  507و 508من قانون المسطرة المدنية  ،حيث يقوم
الكاتب المكلف بشعبة التوزيع التحاصصي بفتح ملف التوزيع التحاصصي في السجل نموذج
 85/607وذلك بتبلي العموم بافتتاح إجراءات التوزيع (نموذجين رقم  6و ، )7حيث يعمد إلى
إرسال إعالن إلى إحدى الجرائد المعينة لإلعالنات القانونية يطلب منها نشر هذا اإلعالن في
عدد ين يفصل بينهما عشرة أيام تخفض في حالة توزيع مبال مالية ناتجة عن بيع السفينة إلى 5
أيام (الفصل  122القانون البحري)  ،دون احتساب يوم نشر اإلعالن ويوم انتهائه على اعتبار
أن اآلجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية هي اجال كاملة (الفصل  512ق.م.م).
وعالوة على ذلك يعلق نفس اإلعالن لمدة عشرة أيام باللوحة المعدة لذلك بالمحكمة ،
وعبارة "عالوة على ذلك" تعني حسب مفهوم النص انتهاء العشرة أيام المحتسبة لإلشهار في
الصحف ،بحيث ينبغي على جميع الدائنين تقديم وثائقهم خالل ثالثين  30يوما بعد اإلعالن
األخير المعلق في اللوحة المذكورة.
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وهذا األجل هو أجل سقوط أي سقوط حق كل دائن في اإلستفادة

من المبال

المعدة للتوزيع دون سقوط حقه في متابعة مدينه بخصوص أموال أخرى.
بعد انصرام هذا األجل يضيف الكاتب الجريدتين والتعرضات
بالملف ويحيله على القاضي المكلف بالتوزيع إلعداد مشروع

إن وجدت

طبقا لمقتضيات الفصل

 508من ق.م.م  ،إال أن ما يالحظ في هذه المرحلة هو اختالف المحاكم حول طريقة وأسلوب
بالمحاصة  ،ونعتقد أن نموذج و ازرة العدل المعدل والمنظم

تحرير مشروع التوزيع

على الشكل الذي تجدونه في الملحق (نموذج رقم  )5هو األوضح في تحرير مشروع التوزيع ،
حيث يتضمن مجموعة من البيانات نحصرها في ستة عناوين :
 -1ملخي المسطرة :
الذي يتضمن اإلشارة إلى محضر عدم اتفاق الدائنين ورقم أو أرقام الحسابات التي تم
إيداع المبال المعدة للتوزيع بها وتاريخ البيع واسم العون الذي قام بإجراءات البيع.
 -2ترتيب الدائنين :
حيث يقوم القاضي المكلف بالتوزيع بترتيب الدائنين حسب طبيعة ديونهم،

إذ يرتب أصحاب

اإلمتياز ثم الدائنون أصحاب الضمانات ثم الدائنون العاديون أما الذين لم يقدموا سندات تنفيذية
فيشار إليهم باعتبارهم أصحاب طلبات يستبعدون في مرحلة التوزيع طبقا لمقتضيات الفصل
 466من ق.م.م ،وهنا ال بد من سرد السندات التنفيذية وهي :
-1

األحكام والق اررات واألوامر القضائية الصادرة
المحاكم المغربية شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ.
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عن

-2

ق اررات المحكمين المذيلة بالصيغة التنفيذية

(320

ق.م.م).
-3

ق اررات نقيب هيئة المحامين المادة  50قانون المهنة شريطة منحها
الصيغة التنفيذية.

-4

شهادات التقييد الخاصة الصادرة عن المحافظ المادة  58القانون
العقاري و 204قانون العقارات المحفظة.

-5

محاضر الجلسات كمحضر ا لصلح في األحوال الشخصية ومحضر
الصلح في منازعات القضايا اإلجتماعية ومحضر المزايدة العلنية في
البيوعات القضائية.

-6

محضر التسوية الودية لتوزيع منتوج التنفيذ.

-7

األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبية بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية
( 430ق.م.م).

-8

ق اررات التحكيم األجنبية بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا التفاقية
نيويورك المؤرخة في  1958/07/09والمصادق عليها بظهير 14
يونيو .1960

-9

العقود المبرمة بالخارج (الفصل  433من ق.م.م).

-10

اإلنذارات واألوامر وجداول أداء الضرائب المباشرة واألداءات المماثلة
والديون المحصلة من قبل أعوان الخزينة العامة.
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وهكذا إذا تقدم أحد الدائنين بسند دينه دون سند تنفيذي فإن دينه سيستبعد من عملية
التوزيع  ،وحتى لو حصل هذا الدائن بعد ذلك على سند تنفيذي وتعرض على المشروع فإن
تعرضه سيرفض بسبب تغيير وثائقه وهذا ما أقره المجلس األعلى في ق ارره عدد  1784المؤر
في " : 1999/12/08التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة مخول لكل دائن يتوفر
على سند تنفيذي بكتابة ضبط المحكمة اإلبتدائية وال يقوم سند الدين مقام السند التنفيذي  ،كما
ال يسمح ألي دائن تغيير وثائقه  -المؤسس عليها المشروع أثناء اإلعتراض".
-3

عمليووة التوزيوو :

في هذا الجزء من المشروع يشار إلى تاريخ األمر الصادر

عن رئيس المحكمة

بفتح مسطرة التوزيع وتواريخ اإلعالنات سواء بالصحف أو بلوحة المحكمة وكذا انتهاء أجل تقديم
الوثائق.
-4

المبلغ القابل للتوزي :

يتضمن مبل الدين الذي تخصم منه صوائر التوزيع اإلمتيازية أي مصاريف اإلشهار
والرسوم القضائية طبقا لمقتضيات الفصل  60من قانون المالية لسنة  1984فيكون المبل
الصافي هو القابل للتوزيع.

-5

كيفية التوزي :

وهي موضوع القسم الثاني الذي سنتطرق إليه بعد حين والذي خصصناه لإلمتياز.

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
200

ولمعرفة الطريقة التي يستوفي فيها كل دائن جزء من دينه عن طريق المحاصة نعطي
مثال بذلك  :المبل القابل للتوزيع هو  40.000,00درهم.
مجموع الديون  100.000,00درهم .
لمعرفة النصيب الذي سوف يخصص لكل دائن نعمل بقسمة منتوج البيع على مجموع
الديون لتعطينا :
معامال نضربه في دين كل دائن فيصير مجموع الديون بإعمال هذا المعامل هو منتوج
البيع.
 40.000,00درهم

= 0,40

 100.000,00درهم

المعامل

أما عن طبيعة األمر القضائي الصادر في شكل مشروع التوزيع

فهو حكم

قضائي وهو يعتبر تسوية فردية كالتسوية القضائية وبمعنى اخر فهو حكم اتفاقي أو حكم
يرضاه الخصوم.
-6

إختتام المسطرة :

وهي خاتمة المشروع التي تتضمن التصريح بالبث في جميع ما أدلي به في هذه المسطرة
وكذا احتساب أجل الطعن في المشروع الذي يوقع

بالتوزيع والكاتب الذي قام بإعداد المسطرة.

من طرف القاضي المكلف

بمجرد تحرير المشروع يحال الملف من جديد على الكاتب المكلف ليقوم بإجراءات تبليغه

للدائنين والمدينة طبقا لمقتضيات الفصل  508من ق.م.م الذين يستدعون إما برسالة مضمونة
أو بإخطار (نموذج رقم )8

لدراسة المشروع واإلعتراض عليه.
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عمليا يتم تبلي المشروع للدائنين بواسطة محاميهم لكن التساؤل الذي يطرح هل التبلي

للمحامي يترتب عليه احتساب األجل أم ال ؟

نعتقد أنه طبقا لمقتضيات الفصل  524من ق.م.م 'يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ

بعض اإلجراءات وانجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني".

وما دام أن الشخص اختار مكتب المحامي محال للمخابرة فإن موطن هذا األخير هو

الذي يرجح كما أن هناك اجتهادا قضائيا في الموضوع يعتبر تبلي الحكم اإلبتدائي بمكتب

المحامي الذي اختاره الشخص محال للمخابرة معه أثناء إجراءات الدعوى اإلبتدائية تبليغا
صحيحا يؤدي إلى سريان أجل الطعن باإلستئناف ما دام لم يثبت هذا الشخص أنه كان قد جرد

محاميه

قبل حصول التبلي من التوكيل الذي أسنده إليه  ،أو أن المحامي قد تخلى

عن هذه المهمة المسندة إليه( .قرار رقم  1057تاريخ .)1983/05/25
وعليه فإن تبلي مشروع التوزيع التحاصصي إلى المحامي يعتبر تبلي قانونيا يترتب عليه
احتساب أجل التعرض.
فإذا تعرض أحد الدائنين

فمن هي الجهة التي ينبغي أن يقدم إليها هذا التعرض ؟ وما هي

شكلياته ؟
يقدم التعرض لدى كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للمشروع في شكل مقال تؤدى عنه
نصف الرسوم القضائية المشار إليها في الفصلين  24و  32من قانون المالية لسنة 1984
طبقا لما ورد في الفصل  60من نفس القانون.
وفي هذا السياق ال بد من إثارة اإلنتباه إلى أن دعوى التعرض ينبغي أن تقدم ضد
المستفيدين من مشروع التوزيع بالمحاصة وليس ضد الكاتب الذي قام بإعداد المسطرة أو رئيس
مصلحة كتابة الضبط  ،حيث يتعين في هذه الحالة تقديم مذكرة جوابية يلتمس إخراجه من
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الدعوى إلنتفاء الصفة والمصلحة ،وهناك اجتهاد قضائي في الموضوع وهو القرار الصادر عن
محكمة اإلستئناف منذ سنة  1930والذي ينص :
" ال يجوز جلب رئيس كتابة الضبط كطرف في مسطرة توزيع بالمحاصة.
إن هذا الموظف العمومي ليس إال محاسبا ومؤتمنا عن المبال المودعة في صندوقه
وليست له بالتالي مصلحة في المسطرة الجارية .فال يحق توجيه اإلستئناف ضده وال سيما أنه لم
يكن طرفا في دعوى الدرجة األولى"

(قرار محكمة اإلستئناف بالرباط

.)1930/07/12
أما إذا قدم التعرض على الصفة والشكل المتطلبين قانونا فإن المحكمة تبث فه انتهائيا
وابتدائيا حسب القواعد العادية لإلختصاص واعتبا ار لمجموع المبال المنازع فيها حيث يبادر
المستفيد منه أو من المشروع بتبليغه إلى األطراف األخرى في الحكم  ،وبعد انصرام األجل
القانوني الستئناف هذا الحكم والذي هو  30يوما وعدم تقديم أي طعن تسلم شهادة عدم
اإلستئناف لطالبها التي تضاف إلى مشروع التوزيع بالمحاصة ليصدر القاضي المكلف أم ار
قضائيا بالتصفية النهائية (نموذج رقم  )10تسلم بموجبه أوراق المصروف ألصحابها بعد توقيعها
من طرفه ومن طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط.
وبذلك تنتهي هذه المسطرة بعد تضمين كل اإلجراءات باألضالع المسطرة في السجل
نموذج .607
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أما بالنسبة للقسم الثاني من هذا الموضوع والذي خصصناه لدراسة االمتيازات  ،فيمكن
القول أنها أصعب مرحلة يواجهها القاضي المكلف بالتوزيع نظ ار لتغيير مراتب الديون من تشريع
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آلخر وأيضا لكثرة النصوص وتشتتها بين مختلف القوانين التي يفوق عددها  35قانونا حسب
وهو ما حدا بالمشرع المغربي كما أسلفنا إسناد هذه المهمة لرئيس المحكمة.

بحثنا

وتجدر اإلشارة إلى أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وتوزع بينهم بنسبة دين كل واحد
وهي االمتيا ازت والرهون وحق

منهم ما عدا إذا وجدت أسباب قانونية لألفضلية
الحبس .

واالمتياز كما عرفه الفصل  1243من ق ل ع هو حق أولوية يمنحه القانون على أموال
المدين نظ ار لسبب الدين.
ومن خالل هذا التعريف يتضح أن القانون هو الذي اختار بعض الحقوق وجعلها ممتازة،
من هذه الحقوق ما يقدم نتيجة خدمة أداها صاحب الحق حماية لدائنين اخرين كما في
على اعتبارات إنسانية كأجور العمال

المصروفات القضائية ومنها ما هو مبني
والخدم.

والحق ال يكون له امتياز إال بنص القانون وال يمكن للمحكمة

وال لألطراف

القياس عليها .

كما أن حق االمتياز يختلف عن الحقوق العينية فاالمتياز يكون بنص قانوني أما هذه
الحقوق كالرهن الرسمي أو الحيازي فتكون باتفاق األطراف .
وعندما نتحدث عن االمتياز فنقصد بذلك أن الحق هو الممتاز ال الدائن بمعنى لو حل
دائن محل اخر فإن الدين مع ذلك يظل ممتا از .

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
205

كما يختلف حق االمتياز عن هذه الحقوق العينية من كونه ال يشهر
بالمحافظة العقارية أوالسجل التجاري عكس الرهن الرسمي

أو يسجل

ورهن األصل التجاري .

واالمتياز  3أنـواع :
(الفصل  1428ق

 )1امتياز عام على جميع المنقوالت التي يملكها المدين
ل ع ).
 )2امتياز خاص على بعض المنقوالت ( الفصل  1250ق ل ع ).

 )3امتياز خاص على عقار المدين  :الضريبة الحضرية وضريبة النظافة.
ولتبسيط نظرية االمتياز ال بد من اإللمام ببعض القواعد وهي :
 )1إذا تزاحم الدائن الممتاز مع الدائن العادي فيقدم الممتاز

على العادي .

 )2إذا تزاحم الدائن الممتاز مع الدائن المضمون برهن يقدم الدين الممتاز  1244ق ل ع
والفصل  154من ظهير  2يونيه .1915
 )3إذا تزاحم الدين الممتاز مع الدين المضمون برهن حيازي
هذا األخير ظهير  1956/11/22المعوض

على منقول يقدم

بالمادة  365من مدونة التجارة .

 )4إذا تزاحم الدين الممتاز مع الدائن المضمون برهن حيازي

على عقار يقدم

الدين الممتاز (مثال الضريبة الحضرية وضريبة النظافة ) على الدين المضمون برهن .
ومن الحاالت األكثر شيوعا بالنسبة لعمل المحاكم عند تزاحم الدائنين حالة امتياز
الدائن المرتهن على اآلالت والمعدات  ،الدائن صاحب رهن
صاحب رهن رسمي عقاري وامتياز الخزينة

على األصل التجاري ،الدائن

(الفصل  105وما يليه من مدونة التحصيل) ،
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وامتياز الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ( الفصل  28من ظهير )1972/7/27
وامتياز العمال " الفصل  382من مدونة الشغل ".
ولتوضيح هذا القسم نقوم بدراسة بعض هذه الحاالت :
بالنسبة لبيع منقوالت مرهونة فإن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للتنفيذ يكتفي بوضع
تأشيرته على الملف التنفيذي ام ار رئيس كتابة الضبط بتمكين الدائن المرتهن من مبل دينه في
حدود المبل االمتيازي وما فضل بتحاصصه الدائنون اآلخرون.
( الفصل الثامن من ظهير  1956/11/22بشأن رهن أدوات ومعدات التجهيز الذي
نص على أن الدائن الذي له رهن على منقوالت يعتبر امتيازه مفضال على سائر االمتيازات
األخرى عدا الصوائر القضائية وصائر حفظ الشيء والحصة غير القابلة للحجز ،وتعد له
األفضلية حتى على امتياز الخزينة أو امتياز الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وامتياز
الدائن العقاري والذي له رهن على األصل التجاري ونفس المعنى نقله

(الفصل

 365من مدونة التجارة).
وهناك حالة أخرى لالمتياز مثال طالب التنفيذ هو الدائن المرتهن ويتعرض على
منتوج البيع عدة دائنين قد يكون من بينهم دائنون امتيازيون اخرون كقابض الضرائب مثال ،ففي
هذه الحالة ينبغي على رئيس المحكمة أن يؤشر على الملف التنفيذي باإلذن لرئيس كتابة
الضبط بتمكين الدائن المرتهن من مبل دينه في حدود أصل الدين وفوائد النسبة الجارية والتي
قبلها بإعمال قاعدة " رسملة الفوائد " طبقا للفصل  160من ظهير التحفيظ العقاري ألن قابض
الضرائب يعتبر دائنا عاديا بالنسبة لمنتوج بيع العقار.
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ثم هناك امتياز الخزينة العامة الذي هو امتياز حاصل يسري

على

المعدات والبضائع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة الستثمارها
بدون اعتبار مالكيها مع توفر الشرط الوحيد ،أن تستعمل الستثمار األصل التجاري المفروضة
عليه الضريبة  ،وهذا االمتياز الخاص ال يطبق عليه التعريف العام لالمتيازات المبينة
في الفصل  1243ق ل ع.
ولتدليل هذه الصعوبة في ترتيب الدائنين ولتوحيد عمل المحاكم ينبغي على المشرع
أن يضع قانونا خاصا باالمتياز.
وختاما نستحضر مقولة أي حنيفة النعمان رضي هللا عنه
"علمنا هذا رأي فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه.
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حين قال :

الحجز لدى الغير
االستاذ محمد الرزاقي
مستشار بمحكمة االستئناف الادارية بالرماط
تمهيووود
تعتبر الحجوز بمثابة وسائل قانونية تضع تحت تصرف الدائنيين الذي ال يستطيعون
تنفيذ االلتزامات رضاء على مدينهم ،أموال هذا األخير للتنفيذ عليها جب ار عن طريق وضعها
تحت يد القضاء وبيعها وتوزيع ثمنها بينهم .
وتنقسم الحجوز إلى خمسة أنواع :
 )1الحجز التحفمي وهو منظم بالفصول  452إلى  458من قانون المسطرة المدنية
(ق.م.م) ،هو إجراء وقتي غايته التحفظ على مال أو حق للمدين ،وذلك بوضعه تحت يد القضاء
حماية لمصلحة الدائن الحاجز التي قد تكون مهددة بقيام المدين بتصرفات تنقص من الضمان
العام المخول للدائنين .
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 )2الحجز التنفيذي وهو منظم بالفصول من  459إلى  487من ق.م.م ،وهو إجراء تنفيذي
يرد على العقارات ،ويباشره الدائن بقصد استيفاء حقه من أموال المدين

أو من ثمنها بعد

بيعها بواسطة السلطة القضائية .
 )3الحجز اإل رتهاني وهو منظم بالفصول من  497إلى  499من ق.م.م ،ويعرف بأنه
المسطرة التي يلجئ فيها المكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فالحية كال
أو بعضا إلى القضاء ليطلب حج از ارتهانيا لضمان أكريته المستحقة واألمتعة والمنقوالت والثمار
الموجودة في هذه األرض .
 )4الحجز االستحقاقي وهو منظم بالفصول من  500إلى  503من ق.م .م ،ويعرف بأنه
الحجز الذي يوقعه المالك أو الحائز حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول وموجود تحت يد
الغير حفاظا عليه من تصرف واضع اليد أو الحائز تصرفا قد يمنع صاحبه من استرداده أو
يضر بحقوقه إذا حكم له بعد ذلك بملكيته لألشياء.
 )5حجز ما للمدين لدى الغير وهو منظم بالفصول من  488إلى  496من ق.م.م ،وهو
إجراء يمكن الدائن من التعرض بين يدي مدين المدين (المحجوز لديه) على المبال والقيم
المنقولة التي يحوزها هذا األخير لفائدة المدين ،الستخالص دينه منها ،وذلك بواسطة كتابة
الضبط في حالة وجود سند تنفيذي  ،أو بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة عند عدم وجود
سند تنفيذي .
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سنقتصر في هذا العرض على دراسة الحجز لدى الغير من حيث ماهيته والمساطر
المنظمة له .
المبح األول  :ماهية الحجز لدى الغير
لقد وضع المشرع المغربي مبدأ عاما يقرر بمقتضاه أن "أموال المدين ضمان عام
لدائنيه" ،إذ نص الفصل  1241من قانون االتزامات والعقود على مايلي :
"أموال المدين ضمان عام لدائنيه ،ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ،ما لم
توجد بينهم أسباب قانونية لألولوية".
ولحماية هذا الضمان العام ،وضع تحت تصرف الدائن مجموعة من الوسائل القانونية من بينها
بالطبع الحجز لدى الغير والرهن والتدخل في القسمة والدعوى الصورية ...إلخ).
أوال – تعريف الحجز لدى الغير
لم يعرف المشرع المغربي الحجز لدى الغير ،وقدم الفقهاء عدة محاوالت في الموضوع،
تشترك جميعها في اعتباره إجراء يستطيع بواسطته الدائن أن يتعرض بين يدي مدينه على المبال
والمنقوالت التي يمسكها هذا األخير لحساب المدين ،وأن يستوفي دينه من تلك المبال أو من
ثمن تلك المنقوالت.
ثانيا – أطراف الحجز لدى الغير .
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يتميز الحجز لدى الغير بثالثية العالقة التي تربط أطرافه وهم الدائن الحاجز ،والمدين
المحجوز عليه ومدين المدين المحجوز لديه ،ويشترط في كل واحد من هؤالء أن يكون ذا صفة
في الحجز ،ويتمتع باألهلية القانونية.
أ -الدائن الحاجز
يشترط لتبوث صفة الحاجز في حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون دائنا للمحجوز
لديه ،فالفصل  488من ق م م ينص على مايلي :
" يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير
بإذن من القاضي على مبال ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له" هذا وأن صفة
الدائنية تنقضي بطرق انقضاء االلتزام كالوفاء والمقاصة ،كما أنها تنتقل إلى الغير عن طريق
الوفاة أو االتفاق.
ب -المحجوز عليه
المبدأ أن كل مدين لم يف بتسديد ديون دائنه يجوز الحجز على أمواله ،والحجز لدى
الغير ال يوقع ضد المدين نفسه فقط ،وانما قد ينتقل إلى خلفه سواء كان عاما أو خاصا ،كحالة
الوفاة أو حالة حوالة الدين أو الحق.
ج -المحجوز لديه
يخضع تنفيذ األحكام من حيث األصل لمبدأ النسبية أي يقتصر تنفيذها على
من كان طرفا فيها ،باستثناء حالة التنفيذ على الغير المحجوز لديه .والغير هو كل شخص
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طبيعي أو اعتباري غير مدين شخصيا بالدين ،لكنه يحوز أموال مملوكة للمحجوز عليه ،من
غير أن تربطه به عالقة تبعية.
ثالثا -شروط الحجز لدى الغير
يتعين لصحة حجز ما للمدين لدى الغير أن تتوافر شروط معينة في السند الذي
يحجز بمقتضاه ،والدين المحجوز من أجله ،والمال المحجوز عليه.
أ -شروط في السند
يستطيع الدائن أن يوقع حجز ما للمدين لدى الغير دون حاجة إلى أمر من القاضي إذا كان
بيده سند تنفيذي كالشيكات والكمبياالت والسندات ألمر واإلقرار واالعتراف بالدين واألحكام
االنتهائية في الدين  ...إلخ ،وفي غير ذلك ال يستطيع الحاجز توقيع الحجز إال إذا حصل على
أمر من القاضي بالحجز بحيث إذا لم يحصل على هذا األمر وقع الحجز باطال.
ب-شروط في المال المحجوز عليه.
يجب أن يكون المال مما يجوز الحجز عليه قانونا بهذا النوع من الحجوز ،وقد أخرج المشرع
المغربي طائفة من األموال من نطاق هذا الحجز نص عليها في الفصل  488من ق.م.م ،وهي
مبال التعويضات ومبال النفقات واألجور ورواتب التقاعد ...ويبقى اإلشكال المطروح هو مدى
جواز الحجز على األموال العمومية(.سيكون موضوع مداخلة الحقة) .
المبح الثاني  :مساطر الحجز لدى الغير.
أوال  :إيقاع الحجز لدى الغير وتبليغه.
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يتم إيقاع الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر قضائي ،ويتعين تبليغه للمحجوز
لديه والمحجوز عليه حتى ينتج اثاره القانونية ،ويثور السؤال حول ماهية السندات التنفيذية التي
تخول للدائن حق إيقاع الحجز دون حاجة إلى استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة ،ويمكن
إجمالها في األحكام القضائية  -التي تعتبر أهم السندات التنفيذية  ،ومعلوم أن الحكم يكون قابال
للتنفيذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية  -واألوامر االستعجالية واألوامر باألداء واألحكام األجنبية
والمقررات التحكيمية.
وبخصوص إيقاع الحجز بناء على أمر رئيس المحكمة ،فمعلوم أن رئيس المحكمة االبتدائية
العادية واإلدارية أو التجارية كل في حدود االختصاص النوعي لمحكمته يختص بإصدار األمر
بإيقاع الحجز لدى الغير وذلك بناء على مقتضيات الفصل  491من ق.م.م
ويتعـين علـى المســتفيد مـن قـرار إيقــاع الحجـز لـدى الغيــر تقـديم طلبـه إلــى رئـيس مصــلحة
كتابة الضبط لتبليغـه  ،حيـث يقـوم هـذا األخيـر بتبليغـه إلـى المحجـوز لديـه ويحـرر محضـ ار بـذلك،
ويبلغه فيما بعد للمحجوز عليه ،ويعتبر التبلي إجراء جوهريا لترتيب اثار الحجز لدى الغير.
ثانيا  :محضر اجتماع أطراف حجز ما للمدين لدى الغير .
يســتدعي رئــيس المحكمــة االبتدائيــة األط ـراف ألقــرب جلســة وذلــك خــالل  8أيــام المواليــة
للتبلي من أجل إجراء محاولة لالتفـاق بيـنهم  ،ويتعـين علـى المحجـوز لديـه اإلدالء بالتصـريح بمـا
في ذمته في مواجهة المحجوز عليه مـا لـم يكـن قـد صـرح بـذلك مـن قبـل تحـت طائلـة الحكـم عليـه
بأداء االقتطاعات التي لم تقع والمصاريف ،ويأتي محتوى التصريح إما إيجابيـا أو سـلبيا  ،فيكـون
إيجابيا إذا أدلى المحجوز لديه بتقرير عما بذمته من مبال يحدد مقدارها ،ويكون سلبيا في الحالـة
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التــي يــدعي فيهــا المحجــوز لديــه ب ـراءة ذمتــه حيــال المحجــوز عليــه س ـواء بعــدم وجودهــا مطلقــا أو
بانقضائها بأحد طرق انقضاء االلتزام .
هــذا وأن المشــرع المغربــي نــص فــي الفصــل  494مــن ق.م.م علــى ضــرورة إج ـراء محاولــة
االتف ــاق ال ــودي ب ــين أطـ ـراف الحج ــز به ــدف إبـ ـرام الص ــلح ب ــين األطـ ـراف ،ويمك ــن أن تنته ــي ه ــذه
المحاولة باتفاق األطراف وتحرير محضر بـذلك ليـتم تسـليم الـديون مباشـرة مـن المحجـوز لديـه ،أو
تفش ــل محاول ــة الص ــلح وذل ــك إم ــا لتخل ــف ال ــدائن الح ــاجز أو المحج ــوز علي ــه أو المحج ــوز لدي ــه
وامتناعه عن اإلدالء بالتصريح بما في ذمته ،أو لعدم وقوع االتفـاق للمنازعـة فـي صـحة الـدين أو
مقداره أو التصريح المدلى به ،وفي هذه الحالة يفتح النزاع على مسطرة أخرى.
ثالثا  :المصادقة على الحجز .
يقص ــد بالمص ــادقة عل ــى الحج ــز ل ــدى الغي ــر تحويل ــه م ــن مرحلت ــه التحفظي ــة إل ــى مرحلت ــه
التنفيذية ،واإلذن للحاجز بتسلم المبال المحجوزة في حدود المستحق.
ويلزم لصدور الحكم بتصحيح الحجز لـدى الغيـر أن يتقـدم الحـاجز بطلـب بـذلك ،وأن يـتم
تبلي الحجز إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه تحت طائلة بطالن الحجز.
كما يلزم للحكم بصحة الحجز أن يكون الدين حاال ومحققا ومستحق األداء ،وأن ال يكون
قد صدر أمر برفع الحجز لدى الغير ،ومعلوم أن دعوى رفع الحجز لدى الغير هي تلك الدعوى
التي يرفعها المحجوز عليه في حجز ما للمدين لدى الغير على الحاجز بهدف التخلص من اثـار
الحجز والتمكن من تسلم المال المحجوز لديه ،وذلك عندما يكون الحجز باطال لعيب من العيوب
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الت ــي تبطل ــه ،سـ ـواء ك ــان العي ــب ش ــكليا يتص ــل ب ــاإلجراءات الش ــكلية أو ك ــان موض ــوعيا يتص ــل
بالشروط الموضوعية كاألركان الالزمة لصحة الحجز .

إشكالية توجيه األوامر لإلدارة
في مجال تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية
األستاذ محمد صقلي حسيني
رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط
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تتمثل فعالية القضاء اإلداري في امتثال اإلدارة ألحكامه التي هي عنوان الحقيقة القانونيةة
تجسيدا لسةيادة القةانون المعتبةر احتةرام أحكةام القضةاء مةن تطبيقاتةه األساسةية  .111وإذا كةان مبةدأ
فصل السلط يحول دون تدخل القضاء اإلداري فةي أعمةال اإلدارة أو الحلةول محلهةا فةي شةأن يعةد
من صميم اختصاصها ،فإن اتخاذ اإلدارة لموقف سلبي بشأن الحكم الصادر ضةدها يثيةر التسةاؤل
حول مدى احترام القضاء كسلطة مستقلة مضطلعة بوظيفة حسم المنازعات اإلدارية وما يقتضةيه
ذلك من اإلدارة المحكوم ضدها من عدم تجاهل هذا الحكم يجب على غيرها عةدم تجاهةل األحكةام
الصادرة باعتبار أن قةوة سةلطة اإلدارة وامتيازاتهةا واسةتقاللها فةي مواجهةة القاضةي مةن تجليةات
السلطة السياسية،أما االلتزام بالشيء المقضي به فهو مبدأ قانوني يستهدف باألساس سيادة القانون
 ...وفي مجال المبادئ العامة ،فإن كل ما هو قانوني يعلو في القيمة على كل ما هو سياسي.
وفي هذا اإلطار ،فإن المسجل من العمل القضائي اإلداري ،أن القاضي اإلداري ال يسمح
بتجاوز حدود رقابته القضائية إلى حد حلوله محل اإلدارة وتوجيه األوامةر إليهةا حفاظةا منةه علةى
قاعدة أن القاضةي اإلداري يقضةي وال يةدير فقةد اعتبةر المجلةس األعلةى أن الحلةول محةل السةلطة
اإلدارية التي يرجع إليها حق التقرير يعد تدخال فةي عمةل اإلدارة .وهةو جعةل الفقةه اإلداري يقةف
حول القيود القانونية التي تمنع القاضي اإلداري من االنخراط في عملية تنفيذ أحكامه توصال إلةى
رقابة قضائية إدارية ناجعة وضامنة كما لخصةه  Rivevoفةي المثةل الةذي شةبه مةن خاللةه الةرأي
الذي يقول بأن مهمة القاضي اإلداري تنتهي عند اإللغاء وال تخوله سلطاته تنفيذ حكمه كالشةخص
الذي يجثث شجرة دون إسقاطها تاركا هذه المهمة لعواصف الشتاء .112
وأن هذا الوضع المنتقد يفسر بغياب مسطرة دقيقة لتنفيذ أحكام القضاء اإلداري في قانون
 41 – 90المحدثة بموجبه المحاكم اإلدارية الذي لةم يخصةص لمسةألة التنفيةذ إال مةادة واحةدة هةي
المادة  49التي تةنص علةى أنةه يةتم التنفيةذ بواسةطة كتابةة ضةبط المحكمةة اإلداريةة التةي أصةدرت
الحكم " .مع إحالة المادة  7من نفس القانون على مقتضيات قةانون المسةطرة المدنيةة التةي يشةتمل
M. Fayolle " La force exécutoire des décisions de justice à l'encontre des administrations : 111
publiques " Nancy, 1926
 : 112مقال منشور بمزلة القانو العام لسنة  1991وقد لخص م خالل أ و يية القاضي اإلداري تشمل القضاء وإعادة الحن.
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الباب الثالث من قسمها التاسع على القواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ الجبري لألحكةام المدنيةة خالفةا
لألحكام اإلدارية التي تتميةز بصةدورها ضةد إدارة تمةارس سةلطات فةي مواجهةة حقةو وحريةات
األفةةراد مةةن قبةةل سةةلطات الضةةبط اإلداري واتخةةاذ القةةرارات اإلداريةةة والتنفيةةذ المباشةةر والتنفيةةذ
الجبةةري وامتيةةازات اإلدارة العامةةة المتعاقةةدة فةةي مواجهةةة الطةةرف المتعاقةةد فضةةال عةةن السةةلطة
الرئاسية التي تمارسها على العاملين في مختلف مرافقهةا وأعمةال السةيادة والسةلطة التقديريةة ممةا
يطرح إشكالية تنفيذ هذه اإلدارة ذات المركةز القةانوني المتميةز لألحكةام الصةادرة ضةدها فةي ظةل
غياب نص قانوني محدد لمسطرة التنفيذ وضابط لمدتةه ومعةزز لقةدرة الجهةاز المضةطلع بةه علةى
إيصةةال الحقةةو المحكةةوم بهةةا ،إلةةى مسةةتحقيها وبالتةةالي سةةلطة القاضةةي اإلداري فةةي مجةةال تنفيةةذ
األحكام اإلدارية ،وما إذا كانت مهمته القضائية تنتهي بالفصل في الةدعوى اإلداريةة أم أنهةا تمتةد
إلى حةد حلولةه محةل اإلدارة وتوجيةه أوامةر لهةا فةي سةبيل تنفيةذها لحكمةه الةذي ال يوجةد أي نةص
قانوني يستثني اإلدارة من عدم تنفيذه.
ومن الثابت عمليا أن القضاء اإلداري فةي مواجهتةه اإلدارة الممتنعةة عةن التنفيةذ قةد اتخةذ
مواقف تدرج من خاللها بإشعار اإلدارة بضرورة االمتثال لقوة الشيء المقضي به وتةدعيم موقفةه
بإلغاء موقفها السلبي إلى الضغط عليها بأسلوب الغرامة التهديديةة والحجةز علةى أموالهةا ومةن تةم
تتضح معالم هذه الدراسةة التةي تتخةذ محةورا رئيسةيا لهةا موقةف القاضةي اإلداري المغربةي بشةأن
امتنةةاع اإلدارة غيةةر المبةةرر قانونيةةا عةةن التنفيةةذ وحةةدود سةةلطه فةةي توجيةةه األوامةةر لهةةا مةةن أجةةل
إجبارها على التنفيذ معتمدين من خاللها الخطة التالية :



المبحث األول  :مواقف قضائية مكرسة لمحدودية سلطة القاضي اإلداري في الدعوى

اإلدارية.


المبحث الثاني  :مقاربة قضائية متطورة وفاعلة في مجال تنفيذ األحكام اإلدارية.



خاتمة مدعمة باقتراحات.

المبحث األول  :مواقف قضائية عاكسة لمحدودية سلط القاضي اإلداري في الدعوى اإلدارية :
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يقتضي مبدأ المشروعية خضوع اإلدارة ألحكام القضاء وقد أفرزت التطبيقةات القضةائية
اإلداريةةة أن اإلدارة قةةد تتمتةةع بةةدون مبةةرر قةةانوني عةةن تنفيةةذ األحكةةام الصةةادرة ضةةدها ،وفةةي
المغرب ،فإن حصيلة تنفيذ أحكةام المحةاكم اإلداريةة خةالل العشةرية األولةى إلحةداثها مةن 1994
إلى  2003بلغت  5576ملفا مةن أصةل  7378تصةل تقريبةا إلةى  % 25رغةم أن األهميةة علةى
حةةد تعبيةةر هوريةةو

113

ليسةةت فةةي نسةةب االمتنةةاع عةةن تنفيةةذ األحكةةام اإلداريةةة وإنمةةا الوسةةائل

القانونيةة التةةي يملكهةةا المحكةةوم لةةه فةةي مواجهةةة اإلدارة الممتنعةةة عةةن التنفيةةذ والتةةي كمةةا ال يمكةةن
المطالبة باستعمال القوة العمومية  114ضةدها فةال تقبةل أموالهةا الحجةز تحفظيةا كةان أو تنفيةذيا أو
حجزا لدى الغير.
واستنادا إلى ما سةبق ،فةإن دراسةتنا لهةذا المبحةث تةتم مةن خةالل مطلبةين ،األول  :خةاص
بحاالت امتنةاع اإلدارة عةن تنفيةذ أحكةام القضةاء اإلداري ،أمةا المطلةب الثةاني فتخصصةه لكيفيةة
تعامل القاضي اإلداري مع ظاهرة االمتناع عن تنفيذ أحكامه.

المطلب األول  :حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري :
تتعةةدد حةةاالت امتنةةاع اإلدارة عةةن تنفيةةذ األحكةةام اإلداريةةة بةةدون وجةةه حةةق ،وقةةد أفةةرزت
التطبيقات القضائية اإلدارية أنها تتم وفقا لألساليب المحددة من خالل الفقرات اآلتية :
الفقرة األولى  :أسلوب التباطؤ في التنفيذ :
ويتمثل في تراخي اإلدارة في التنفيذ لفترة زمنيةة ال يقتضةيها التنفيةذ ،وقةد أكةدت المجلةس
األعلى في مثل هذه األحوال بأن عدم تنفيذ اإلدارة لحكم صةادر بةالتعويض عةن نةزع المكيةة يعةد
تراخيا في التنفيذ سيما وأنه لم يصدر عن المرجع القضةائي المخةتص أي إيقةاف لتنفيةذ هةذا الحكةم
 .115كما أعادت التّأكيد في نازلة مماثلة على  " :أن ما تطلبه المؤسسة الجهوية للتجهيز من إعادة
 : 113د .حسني سعد عبد الواحد " :تنييي األحكام اإلدارية " مطابم مزلس الدفا الوطني ،القاهرة  ،1984ص.8 :
 : 114عمال بمقتضيات اليرل  433م قانو المسطرة المدنية فإ اإلدارة التي تنيي األحكام الرادرة ضد أشخاص القانو الخاص
ع طرين استعمالها للقوة العمومية وهو ما أدى إلى التساؤل ع  ................المساعدة على إكرا م يحتكر سلطة اإلكرا .
 : 115قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  566بتاريخ .1997/05/22
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النظر في القرار القاضي عليها بأداء تعويضات لفائةدة شةركة ربطتهةا معهةا صةفقة بنةاء مجموعةة
من المساكن ال ينبني على أساس وأن على المؤسسة المذكورة تنفيذ الحكم موضوع النزاع .116

الفقرة الثانية  :أسلوب التنفيذ الناقص :
ترتبط هذه الحالةة بعةدم تقبةل اإلدارة بمةا جةاء يةف منطةو الحكةم المةراد تنفيةذه وتةذرعها
بامتثالها لةه رغةم أنهةا أسةاءت ت نفيةذه ،وفةد اعتبةر المجلةس األعلةى  " :أن اإلدارة الطاعنةة اكتفةت
الستبعاد مسؤوليتها بإشهاد مةن طرفهةا مةؤري فةي  2001/03/22تصةرح فيةه بأنهةا ال تمةانع فةي
التنفيةذ ،فةي حةين أنةه بتةاري  2001/01/04أي تنفيةةذ األحكةام الصةادرة ضةد اإلدارة باسةتثناء مةةا
تضمنته المادة  49من نفس القانون من تنصيص على إجراء التنفيذ .بواسطة كتابة الضبط التابعة
للمحكمة اإلدارية التي أصدرت الحكم وقبلها المادة  7أيضا من نفةس القةانون التةي أعةادت التأكيةد
على تطبيق هذه المحاكم للقواعد المقررة في قانون المسطرة المدنيةة رغةم الصةعوبة فةي تطبيةق
بعض مقتضياتها ضد اإلدارة المطلوبة ضدها التنفيذ لمجرد أنهةا الطةرف المحتكةر لوسةائل القةوة
العمومية المراد استعمالها عندما يتعلق األمر بتنفيذ األحكام في مواجهة أشخاص القانون الخةاص
(الفصةةل  443مةةن قةةانون المسةةطرة المدنيةةة) فضةةال عةةن عةةدم مالءمةةة مقتضةةيات أخةةرى متعلقةةة
بالتنفيذ المباشر على أموالها اعتمادا على عدم قابلية هذا المآل ذي الصبغة العمومية للحجز.

في تاري الحق لإلشهاد وهو التاري المضمن بمحضر عون التنفيةذ ،امتنعةت صةراحة عةن تنفيةذ
الحكم مما يجعل من دفوعاتها غير ذات

موضوع117

كما اعتبر المجلس األعلةى  " :أن التسةوية

غير التامة لوضعية الموظف تمس بقوة الشيء المقضي به " .118

 : 116قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  99بتاريخ .2000/03/02
 : 117قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى ،عدد  ،295 :تاريخ .2003/05/08
 : 118قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  539 :بتاريخ .1995/12/14
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الفقرة الثالثة  :أسلوب الرفض الصريح للتنفيذ :
يتجلى هذا األسةلوب فةي إفصةاح اإلدارة عةن موقفهةا السةلبي مةن التنفيةذ أو تحتمةي بفكةرة
المصلحة العامة بدون أي تدليل كما تمثل في قضاء المجلس األعلى الةذي اعتبةرت مةن خاللةه " :
بأن عدم تحويل المب الغ المودعة بصندو اإليداع والتدبير لفائةدة المنزوعةة ملكيتةه بعةد صةيرورة
الحكةةم بةةالتعويض نهائيةةا هةةو موقةةف صةةريح وصةةاري لعةةدم التنفيةةذ "  .119كمةةا أنةةه بصةةدد إصةةرار
اإلدارة علةةى عةةدم التنفيةةذ اعتبةةر المجلةةس األعلةةى  " :بةةأن المحكمةةة ركةةزت قضةةاءها علةةى أسةةاس
عندما الحظت عةدم صةدور أي حكةم يقضةي بةبطالن إجةراءات التنفيةذ ،ممةا لةم يكةن معةه وجةوب
إليقاف مسطرة المصادقة على الحجز لدى الحجز لدى الغير إلى حين البث في دعوى الموضةوع
" .120

المطلب الثاني  :كيفية تعامل القاضي اإلداري مع ظاهرة امتناع اإلدارة عن تنفيذ أحكامه
:
إن القاسم المشترك لحاالت االمتناع المةار بسةطها مصةادرة الهةدف الرئيسةي مةن عةرض
المنازعة على جهة القضاء اإلداري وبالتبعية تعطيل الحصول على الحقو مما يزعزع الثقة في
سلطة القضةاء اإلداري القائمةة علةى تحقيةق العدالةة وإنصةاف المتضةررين ،أمةا القاضةي اإلداري
فكان موقفه واضحا في كون سلطه ال تمتد إلى توجيه األوامر لها .وقد أكةد المجلةس األعلةى علةى
أنةةه  " :لةةيس الشةةخص المتضةةرر مةةن عةةدم التنفيةةذ أن يطلةةب مةةن المحكمةةة اإلداريةةة إصةةدار أمةةر
لةةإلدارة الممتنعةةة عةةن التنفيةةذ مةةن أجةةل االمتثةةال لحكمةةه لمةةا لةةذلك مةةن تطةةاول علةةى مبةةدأ فصةةل
السلطات121

وكنتيجة لهذا المبدأ ،فإن تعامله مع معضلة عدم التنفيذ لم تخرج عن حلين قضةائيين

إداريين هما إلغاء القرارات اإلدارية المخالفة للتنفيذ (الفقةرة األولةى ) أو الحكةم بمسةؤولية اإلدارة
 : 119قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  1003 :بتاريخ .2004/10/06
 : 120قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  1535 :بتاريخ .2000/11/19
 : 121قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى رادر بتاريخ  ،1997/05/22وقد اعتبرت م خالل أ امتنا اإلدارة ع التنييي ال
يخول للقاضي اإلداري إردار أمر لإلدارة م أزل التنييي وأن ليس على المحكوم ليائدت سوى طرق باب قضاء اإللغاء أو قضاء
التعويه.
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بالتعويض عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه (الفقرة الثانية) ،والذين عكسا إلى حد بعيد سلطه التقليدية
فةي الةةدعوى اإلداريةةة ممثلةةة فةةي سةةلطتي اإللغةةاء والتعةةويض انسةةجاما مةةع التقيةةيم الكالسةةيكي لهةةذه
الدعوى واليت يجعلها إما مندرجة ضمن قضاء اإللغاء الذي تقف فيه سةلط القاضةي اإلداري عنةد
حد اإللغاء أو القضاء الشامل الذي فصل سلطه في إطاره الموحد جبر الضرر.

الفقرة األولى  :الحل القضائي الناتج عن اعتبار عدم تنفيذ حكم بمثابةة قةرار إداري قابةل
للطعن فيه باإللغاء للتجاوز في استعمال السلطة :
امتناع اإلدارة بدون وجه حق عن تنفيةذ حكةم سةواء صةدر عةن قضةاء اإللغةاء أو القضةاء
الشامل يعد قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون ومخوال لذي المصلحة الطعن فيةه باإللغةاء ،وقةد أكةد
المجلةةس األعلةةى علةةى  " :أن رفةةض اإلدارة تنفيةةذ حكةةم نهائيةةة دون مرتكةةز قةةانوني ينطةةوي علةةى
خر لقوة الشيء المقضي به الموازية للقانون الذي باحترامه يحترم الحكيم مما يشكل شططا فةي
استعمال السلطة " .122
كما اعتبر المجلس األعلى  " :أن اإلدارة لم تجةادل فةي امتناعهةا عةن تنفيةذ أحكةام قضةت
عليها بأداء تعويض وهو القرار المطلوب إلغاؤه  ...وأن امتناعها غير المبرر قانونا يجعةل مقةرر
ها الرافض لتنفيةذ ذلةك الحكةم غيةر مرتكةز علةى أسةاس قةانوني وخارقةا لقةوة الشةيء المقضةي بةه
المنزل منزلة القانون والذي باحترامه يحترم القانون .123

الفقرة الثانية  :الحل القضائي المستمد من تعويض المتضرر عن عدم تنفيةذ حكةم قضةائي
:
يعةةد الحكةةم القضةةائي اإلداري كالقاعةةدة القانونيةةة الملزمةةة والمترتةةب عنةةه االمتنةةاع عةةن
تنفيذها حيادا على القانون مسؤولية اإلدارة عن األضرار الناتجةة عةن هةذا االمتنةاع اعتمةادا علةى
 : 122قرار الغرفة اإلدارية عدد  544وتاريخ .2005/06/29
 : 123قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  542وتاريخ .2005/06/29
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نظريةةة الخطةةأ المفتةةرض الناشة مةةن مجةرد عةةدم التنفيةةذ وقةةد أكةةد المجلةةس األعلةةى  " :أن اإلدارة
ملزمة قانونا بالعمل على تنفيذ القرارات القضائية بأدائها مبالغ مالية للغيةر بمجةرد إشةعارها بتلةك
المقررات بقصد التنفيذ تحت طائلة تعويض المحكوم عليه عن الضرر المترتب عن كل تأخير في
التنفيذ "  .124كما اعتبرت  " :أن عدم تنفيذ حكم نهةائي مةن طةرف الصةندو الةوطني للتةأمين ...
هو نشاط سلبي لإلدارة موجب للتعويض " .125

المبحث الثاني  :مقاربة قضائية متطورة وفاعلة في مجال تنفيذ األحكام اإلدارية :
يتبين مما تقدم أن القاضي اإلداري تتوقف سلطاته عند حد إلغاء القرارات المخالفة للتنفيذ
أو يحكم بمسؤوليته اإلدارة بالتعويض دون أن يرد في منطو حكمه أية صبغة تحمل معنى األمر
أو الحلةةول محةةل اإلدارة فةةي التنفيةةذ وبالتةةالي تبيانةةه ليثةةار التنفيذيةةة لحكمةةه مةةع أن نفةةس القاضةةي
اإلداري استطاع توجيه أوامر إلى اإلدارة من أجل وقف اعتدائها المةادي علةى عقةار الخةواص أو
حتى طردها من هذا العقار كما الواضح من المواقف القضائية اإلدارية المتقدمة والتي تجسةد إلةى
حد بعيد محدودية سلط القاضةي اإلداري المغربةي فةي مجةال تنفيةذ األحكةام الصةادرة ضةد اإلدارة
بحكم فصل السلط مع أن نفس القاضي لم يتقيد بهذا المبدأ في مجال االعتداء المادي وأمةر بوضةع
الحد لهذا االعتداء كمةا أكةد عليةه المجلةس األعلةى حينمةا علةل قضةاءه  " :أن المشةرع عنةدما نقةل
اختصاص النظر يف دعاوى التعويض عن األضرار الناشئة عند االعتةداء المةادي الممةارس مةن
طةرف اإلدارة إلةى المحةاكم اإلداريةة ،يكةةون قةد نقةل إلةى هةةذه المحةاكم وإلةى رؤسةائها اختصةةاص
النظر في طلبات رفع االعتةداء المةادي الصةادر عةن اإلدارة "  . 126وذلةك تكريسةا لةدور القاضةي
اإلداري في حماية الملكية الخاصة فةي مواجهةة اإلدارة مةن خةالل حلةول تراعةي الواقةع المغربةي
وتستبعد االعتبارات التاريخية التي كانت وراء إقرار اختصةاص القضةاء العةادي للنظةر فةي مةادة
االعتداء من طرف مجلس الدولة بفرنسا.

 : 124قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  490 :بتاريخ .1997/01/05
 : 125قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  38وتاريخ .2002/01/10
 : 126قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  658 :بتاريخ .1996/09/19
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وعالقة بالنموذج الفرنسي ،فإن المشرع الفرنسي الذي كةان لةه السةبق فةي تقنةين الغرامةة
التهديديةة فةي مواجهةة اإلدارة بمقتضةةى القةانون رقةم  80 – 539الصةادر بتةةاري 1980/07/16
والذي اعتبره الفقه من القوانين الجريئة التي أطاحت بالنظريةة القديمةة المتمثلةة فةي تفةادي توجيةه
األوامر لإلدارة معتبرا أن قوة الشيء المقضي به فو كل

اعتبار127

ثم التغيير الجذري فإنةه مةن

خالل القانون رقم  125-95الصادر بتةاري  1995/02/08وتةم مةن خاللةه تةدوين وجمةع قواعةد
المسطرة اإلدارية ودمج مقتضيات قانوني  1980و  1995فةي المةادة  L 911فةي مدونةة القضةاء
اإلداري الصادرة سةنة  2001والتةي تةنص فقرتهةا األولةى  " :يمكةن للقاضةي اإلداري أن يصةدر
أمرا لكل شةخص اعتبةاري مةن أشةخاص القةانون العةام أو شةخص مةن أشةخاص القةانون الخةاص
مكلةةف بتةةدبير مرفةةق عمةةومي يجبةةره علةةى اتخةةاذ إجةةراءات معينةةة كفيلةةة بتنفيةةذ حكةةم صةةادر عةةن
المحكمةةة اإلداريةةة ،كمةةا يمكنةةه فةةي نفةةس الوقةةت تحديةةد أجةةل للتنفيةةذ  128وهكةةذا أضةةحى باإلمكةةان
تحريك آلية توجيه األوامر لإلدارة لتنفيذ حكم قضائي من طرف القاضي اإلداري مع إشفاع أمةره
بتعليق من طةرف القاضةي اإلداري بالئحةة التزامةات مؤقتةة تجبةر اإلدارة علةى االمتثةال لهةا إلةى
حين البث في الموضةوع 129فضةال عةن صةيرورة القاضةي اإلداري متةوفرا علةى سةلطة تقديريةة
لتقييم الوضعية القانونية والواقعية للملةف فةي تةاري النطةق بةالحكم وقةد أقةر مجلةس الدولةة سةلطة
قاضي الموضوع التقديرية ،مراعاة للظروف القانونية والواقعية للملف في إصدار أوامةر لةإلدارة
باتخاذ إجراءات معينة تمكن من تنفيذ الحكم القضائي بناء على بحةث بةأمر منةه إن اقتضةى الحةال
ذلك "

130

.

وفي المغرب ،ونتيجة لمحدودية الحلةول القضةائية المجسةدة فةي إلغةاء القةرارات المخالفةة
للتنفيذ أو تعويض المتضرر نتيجة لعدم التنفيذ والتي ال تةؤثر علةى مسةار التنفيةذ بةل وقةد تصةادف
نفس مآل الحكم األصلي غير المنفذ ،فإن القاضي اإلداري لةم يكةن بمعةزل عةن التحةوالت العميقةة
 Pacteau " contentieux administrative " 1989, PUF, p : 284 : 127مم اإلشارة إلى تحديد شكليات تطبين القانو رقم
 80 – 539بمقتضى المرسوم رقم  81 – 501الرادر في  1981/05/12كما تم تعديل وتتميم بالمرسوم رقم  88 – 336بتاريخ
.1988/04/11
 : 128الكتاب السابم م مدونة القضاء اإلداري التي دخلت حي التنييي في .2001/01/01
 : 129قرار مزلس الدولة اليرنسي الرادر بتاريخ  2001/07/27قضية Req n° 232603 Ministère d'emploi
 : 130قرار مزلس الدولة اليرنسي الرادر بتاريخ Op. Bourezla, Rec. P : 278 - 1997/07/04
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التي عرفها محيط القضاء اإلداري وعزز هو اآلخر دوره فةي مجةال تنفيةذ األحكةام اإلداريةة بنةاء
على نظام وحدة القانون التي تقتضي تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية على الةدعوى اإلداريةة
شأنها في ذلك شأن الدعوى المدنية أو التجارية وبالتالي اعتمد على مقاربة جديةدة تةروم باألسةاس
البحث في قواعد قانون المسطرة المدنية وخاصةة مةا تعلةق منهةا بالقواعةد العامةة المتعلقةة بالتنفيةذ
الجبةةري عنةةد اآلليةةات القانونيةةة التةةي تسةةعف فةةي إجبةةار اإلدارة علةةى التنفيةةذ وهكةةذا وعةةن طريةةق
التفسةةير والقيةةاس واالسةةتنتاج توصةةل إلةةى إصةةدار أوامةةر تفةةرض الغرامةةة التهديديةةة ضةةد اإلدارة
(المطلب األول) كما اهتدى إلى وسيلة الحجز (المطلب الثاني).

المطلب األول  :األمر بالغرامة التهديدية ضد اإلدارة الممتنعة عن التنفيذ :
نشةةأت خةةالل إصةةداره للحكةةم كمةةا تمثةةل فةةي قضةةية  Bourezakوبالتةةالي صةةيرورة دور
القاضي اإلداري في مجال التنفيذ ال يتدخل بصةفته قاضةي اإللغةاء وإنمةا كقاضةي للقضةاء الشةامل
باسةةتطاعته الةةذهاب إلةةى أبعةةد مةةن اإللغةةاء عةةن طريةةق توجيهةةه األوامةةر لةةإلدارة مةةع تبيانةةه ليثةةار
التنفيذية لحكمه كما أشر على تحول عميق سلط القاضي اإلداري في مجال التنفيذ كتأكيد لما سةبق
أن عبةةر عنةةه  Gaudetبقولةةه  " La revanche du plein contentieux " :وأمةةام هةةذا
التطور القضائي الذي طةال مبةدأ فصةل السةلطات وانخةرط بمقتضةاه القاضةي اإلداري فةي أعمةال
اإلدارة بعةةد أن كانةةت سةةلطة تقةةف عنةةد حةةد إلغةةاء قراراتهةةا المخالفةةة للتنفيةةذ أو تعةةويض المتضةةرر
نتيجة لعدم التنفيذ وال تؤثر على مسار التنفيذ بل وتعرف نفس مآل الحكم األصلي غير المنفذ ،فإن
القاضةةي اإلداري المغربةةي لةةم يكةةن بمعةةزل عةةن هةةذا التحةةول الةةذي عرفةةه محةةيط القضةةاء اإلداري
وعزز هو اآلخر دوره في تنفيةذ وتتبةع آثةار األحكةام التةي يصةدرها عةن طريةق وإصةدار ألوامةر
يفرض الغرامة التهديدية في مواجهة اإلدارة الممتنعة عن التنفيةذ أو حتةى الحجةز علةى  ......وفقةا
ألسلوب يعتمد منطق القياس واالستنتاج وبدون خوضه من جديد في إشكالية اختصاصه فةي عةدم
توجيه أوامر لإلدارة كما يسجل من موقف

الفقه131

الداعم لهذا المسلك القضائي الجديد والنص

أكةةد بمناسةةبته علةةى أن توجيةةه األوامةةر لةةإلدارة فةةي مجةةال التنفيةةذ يتةةدرج ضةةمن الواليةةة األصةةلية
DR Amine Benabdellah, " L'astreinte contre l'administration "……………… n° double 20 – 21 Juillet : 131
– décembre

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
225

للقاضةةي اإلداري التةةي ال يسةةعى مةةن خاللهةةا سةةوى الوصةةول إلةةى تنفيةةذ حكمةةه المةةوازي للحقيقةةة
القانونيةةة وأن عةةدم امتثةةال اإلدارة لهةةذه اإلدارة يعنةةي عةةدم خضةةوعها للقةةانون وبالتةةالي مساسةةها
بصميم مبدأ الفصل بين السلطات .132

المطلب الثاني  :إصدار األوامر بفرض غرامة تهديدية ضد اإلدارة الممتنعة عن التنفيذ :
تعد الغرامة من صور التنفيذ الجبري وقد عرف المجلس األعلى الغرامة التهديدية بأنها :
"وسيلة إلجبار المحكوم عليه للقيام بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو امتناع عةن
عمةةل " وهةةي غيةةاب نةةص تشةةريعي يحيةةز صةةراحة فرضةةها ضةةد اإلدارة ،فةةإن القاضةةي اإلداري
المغربي تأسيسا على مقتضيات الفصل  448من قانون المسطرة المدنية التي تنص علةى الغرامةة
التهديدية ضةد المةذنب إلجبةاره علةى التنفيةذ والمحةال عليةه بمقتضةى المةادة  7مةن قةانون 41-90
المحدثة بموجبه المحاكم اإلدارية التي  " :تنص على إمكانية تطبيق قواعد المسةطرة المغربيةة مةا
لم يقض نص بخالف ذلك " اتخذ القاضي اإلداري موقفا إيجابيا من خةالل الحكةم ألول مةرة علةى
اإلدارة بغرامة تهديدية وهكذا اعتبر المجلةس األعلةى  ":أن الهةدف مةن الحكةم بالغرامةة التهديديةة
هو إشعار المحكوم عليه بأنه قد يتعرض إلى الحكم بتعويضات عن تماطله في تنفيذ حكةم قضةائي
صادر ضةده عنةدما تةتم تصةفية الغرامةة التهديديةة إلةى تعةويض " ،وأن المشةرع لةم يسةتثن الحكةم
بالغرامة التهديدية المرافق العمومية التابعة للدولة وأن القضةاء يةدخل فةي اختصاصةه وصةالحيته
اللجةةوء إلةةى الغرامةةة التهديديةةة إلجبةةار المحكةةوم عليةةه علةةى تنفيةةذ حكةةم صةةادر ضةةده ،وأن األمةةر
بالغرامة التهديدية في النازلة ال يتعارض مع المبادئ القانونية والفقهيةة ولكةن يكةرس مبةدأ حمايةة
حقو المحكوم له في مواجهة تصرفات اإلدارة "  .133كما أنه في معرض جوابه عن الدفع بكون
مبدأ فصل السلط يمنع القضاء من إعطاء أوامر لإلدارة أو ممارسة اإلكراه عليها أو إجبارها على
التنفيذ أوضح المجلس األعلى  " :أن العمل القضائي للمجلس األعلةى اسةتقر علةى إمكانيةة فةرض
غرامة تهديدية على اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ حكم صدر في مواجهتها وقضى عليها بالقيام بعمل
 : 132قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد 531بتاريخ  1989/02/22منشور زملة قضاء المزلس األعلى عدد متدوج -42
.43
 : 133قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  836وتاريخ .1999/07/01
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أو باالمتناع عن عمل  ...استنادا إلى أن مقتضيات الفصل  448من قانون المسطرة المدنيةة الةذي
ينص على الغرامةة التهديديةة كوسةيلة إلجبةار المحكةوم عليةه علةى التنفيةذ قةد وردت ضةمن البةاب
الثالث من القةانون المةذكور المتعلةق بالقواعةد العامةة بشةأن التنفيةذ الجبةري وإلةى أن المةادة  7مةن
قانون  41-90تنص صراحة على أن المحاكم اإلدارية تطبق القواعد المقررة في قانون المسطرة
المدنية وأن المحكمة اإلدارية عندما قضت بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة اإلدارة بعد أن تأكةد
لها امتناع هذه األخيرة عن تنفيةذ الحكةم الصةادر فةي مواجهتهةا والحةائز لقةوة الشةيء المقضةي بةه
وذلك اعتمادا على محضر االمتناع عن التنفيذ تكةون قةد بنةت حكمهةا علةى أسةاس قةانوني سةليم "
 .134وبةذلك يتضةح أن الغرامةةة التهديديةة تصةفى إلةةى تعةويض وقةد أكةةد المجلةس األعلةى علةةى " :
وجوب ربطه بالمدة التي استغرقها االمتناع "  ،135كما أنه عالقة لتحديد الغرامة التهديديةة بالذمةة
المالية لإلدارة

136

فضال عن إمكانية ويمكن تحديد هذه الغرامة من طرف محكمة الموضوع

137

أو من طرف رئيس المحكمة اإلدارية  138وال يلزم في طلب تحديد الغرامة التهديدية ثبوت امتناع
اإلدارة المنفذ عليها طالما أن المحكمة المختصة عند تصةفيتها للغرامةة التهديديةة سةوف تتأكةد مةن
وجود االمتناع ويمكنها حينئذ تحديد مبلغ الغرامة النهائية حسب ظروف االمتناع ومالبساته .139
والمالحظ أن حرص القاضي اإلداري في فرض احترام حكمةه فةي مواجهتةه اإلدارة عةن
طريق اللجوء إلى الغرامة التهديدية لم يحل دون تأكيده على أن مجال تطبيق هذه الغرامة األحكام
التي تقضي بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل وهكذا اعتبةر المجلةس األعلةى  " :أن الفصةل 448
من قانون المسطرة المدنية يوجب الحكم بالغرامة التهديدية أن يتعلةق األمةر بةأداء التةزام بعمةل أو
خالف التزاما باالمتناع عن عمل وأن الحكم المتمسك باالمتناع عن تنفيذه قضى بأداء مبةالغ ماليةة
تطبق بشأنها قواعد التنفيذ الجبةري المنصةوص عليهةا بالبةاب الثالةث مةن القسةم التاسةع مةن قةانون
 : 134قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  590 :بتاريخ .2005/11/09
 : 135قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  29 :بتاريخ .2001/01/04
 : 136قرار الغرفة اإلداري بالمزلس األعلى عدد  ،127 :وتاريخ .1995/03/05
 : 137قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  1301 :وتاريخ .1997/09/25
 : 138قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  702 :وتاريخ .2000/05/17
 : 139قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد ، 59 :مرزم سابن.
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المسطرة المدنية إذا كان هناك مجال لتطبيقها في مواجهتها " ،140كما أعةاد التأكيةد علةى  " :عةدم
إمكانيةةة إجبةةار اإلدارة علةةى تنفيةةذ حكةةم اإللغةةاء عةةن طريةةق الغرامةةة التهديديةةة مةةا دام أن القضةةاء
اإلداري قةةةد اقتصةةةر علةةةى إلغةةةاء قرارهةةةا الةةةذي اعتبةةةره شةةةططا فةةةي اسةةةتعمال السةةةلطة " .141
****** وفي هذا الخصوص فقد أتيح للمجلةس األعلةى فةي معةرض تأويلةه لقةرار قةاض بإلغةاء
القةةرار المطعةةون فيةةه أن اعتبةةر أن القضةةاء اإلداري اسةةتقر علةةى أن إلغةةاء القةةرار اإلداري يعتبةةر
بمثابة إعدام له وإزالة جميع آثاره وإرجاع الحالة إلى مةا كانةت عليةه قبةل صةدوره ،ممةا يعنةي أن
اإلدارة تكون ملزمة بمحو آثار هذا القرار والتقيد بمضمونه وااللتةزام بحجيةة الشةيء المقضةي بةه
مادام قرار اإللغاء نهائيا وأنه فةي نازلةة الحةال ،فةإن القةرار المطلةوب تأويلةه وإن كةان قةد اقتصةر
على إلغاء القرار اإلداري المطعون فيه فإنه يكون قد أرجع األطراف إلى الحالة التي كانوا عليهةا
قبل صدوره ،وأن ذلك يقتضي التقيد بحجية األمر المقضةي بةه ،وترتيةب اآلثةار القانونيةة الواجبةة
عن هذا اإللغاء " .142

 -2الحجز على أموال اإلدارة :
يعد الحجز من صور التنفيذ الجبري لألحكةام القضةائية وبالتةالي انفةراده هةو اآلخةر بذاتةه
مرجعية الغرامة التهديدية ممثلة في قانون المسطرة المعنية المحةال عليةه بمقتضةى الفصةل  7مةن
قةةةانون  41-90المحدثةةةة بموجبةةةه المحةةةاكم اإلداريةةةة ،وإذا كةةةان المةةةال العةةةام ال يقبةةةل

الحجةةةز143

لتعارضه مع المصلحة العامة المرصود لها وأن األمر به من شأنه أن يعطل يسر المرافةق العامةة
ويحةةول دون أدائهةةا لوظيفةةة النفةةع العةةام المنةةاط إليهةةا تحقيقهةةا ،وكجةةواب علةةى وسةةيلة الطعةةن التةةي
أثارتها اإلدارة ،المحجور عليها ،والمتعلق موضوعاتها بشأن الحجز لدى الغير منصب على مةال
 : 140قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  692بتاريخ .2008/09/10
 : 141قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  692 :وتاريخ .2008/09/10
 : 142قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى ،عودد  806 :بتواريخ  ............وأهميوة هويا القورار كامنوة فيعودم توقوف القاضوي اإلداري
عنود اإللغواء بول توضوويح بوف قضواء بإلغوواء القورار المطعوو فيو يكوو موؤدا هووو إرزوا الحالوة إلووى موا كانوت عليو بوي طرفيو قبوول
ردور والتقيد بحزيت األمر المقضي ب وبترتيب اآلثار القانونية ع هيا اإللغاء.
: 143
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ال يقبةل الحجةز ،أكةد المجلةةس األعلةى علةى  " :أن هةذا المةةال مرصةود أصةال لتسةديد التعويضةةات
المحكوم بها فةي مثةل نازلةة الحةال وأن مسةطرة الحجةز لةدى الغيةر تعةد وسةيلة مةن وسةائل التنفيةذ
الجبري التي يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت أو سند تنفيذي
كما في نازلةة الحةال ،اسةتعمالها طبةق للشةروط والمقتضةيات الةواردة بالفصةل  488ومةا يليةه مةن
قةةانون المسةةطرة المدنيةةة  ...وأن مةةا أثيةةر بالوسةةيلة ال يعةةدو أن يكةةون مجادلةةة فةةي حجيتةةه الشةةيء
المقضي به ،فتكون هذه الوسيلة عديمة األساس .144
وفي هذا اإلطار يسجل أن عمل المحاكم اإلدارية تسةير نةو جةواز إيقةاع الحجةز التحفظةي
على األموال غير المخصصة إلدارة المرافق العمومية والتي ال يتعارض الحجةز عليهةا مةع يسةر
هةةةذه المرافةةةق وانتفةةةاع المتعةةةاملين معةةةه بخةةةدماتها  145مةةةن قبةةةل

السةةةيارات146

والتلفةةةاز ومكيةةةف

الهةةواء 147وكةةذلك العقةةارات المندرجةةة ضةةمن األمةةالك الخاصةةة التةةي ال يجةةوز تحويةةل الحجةةز
المضروب عليها إلى عقارات أخةرى توجةد أيضةا فةي ملكيةة اإلدارة المنفةذ عليهةا إال إذا كةان مةن
شأن العقار البديل أن يضمن حقو طالب الحجز إذ أكد المجلس األعلى أن المتدخلين في الحجةز
التنفيذي المسجل على الرسم العقاري  07/66991أثبتوا بكون العقةار البةديل ذي الرسةم العقةاري
عدد  07/46402الذي تم األمر بتحويل الحجز التنفيذي إليه ،ليس له تصميم طوبوغرافي نهائي،
وأن مساحته غيةر محةددة ،وفوقةه منشةآت عموميةة وإداريةة وسةكنية ،ممةا يشةكل صةعوبة قانونيةة
وواقعيةةة فةةي بيعةةه مةةن خةةالل الخبةةرة المنجةةزة فةةي الموضةةوع،وأن مةةا اعتمدتةةه المحكمةةة السةةتبعاد
إجراءات التنفيذ في مواجهة الرسم العقاري عدد  ، 07/66991ال ينهض سببا كافيا ألنه يهم مةآل

 : 144قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  397 :وتاريخ  .2006/05/17وقد أشارت م خالل إلى طرق إبقاء الحزت لدى
الغير بإنشاء على األمر م القاضي في حالة توفر طالب الحزت على سند دي ثابت أو بإنشاء  ..........تنيييي دو حازة إلى
استردار مثل هيا األمر القضائي (فرل  491م نيس القانو )
 : 145بالقياس مم اليقرة  3م اليرل  458م قانو المسطرة المدنية.التي تمنم الحزت على األدوات الالتمة لمهنة المحزوت علي .
 : 146ملف تنيييي عدد  98/23ميتوح بكتابة ضبط المحكمة اإلدارية بياس.
 : 147ملف تنيييي عدد  98/14ميتوح بكتابة ضبط المحكمة اإلدارية بوزدة.
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العقار الذي ال تأثير له على حقو البائع الحةاجز ويسةتلزم فقةط اإلذن بمواصةلة إجةراءات الحجةز
التنفيذي في مواجهة الرسم العقاري عدد .148 07/66991
وإذا كان الحجز لدى الغير إجراء يروم باألساس تفادي انتقال المةال المحجةوز إلةى الغيةر
لغايةة أن تةتم المصةادقة علةى الحجةز ،فةإن مةن شةروط األمةر بإيقاعةه أن يكةون الةذي وقةع الحجةةز
بسببه محقق الوجود وليس دينةا احتماليةا وتجسةدا لهةذا المنحةى اعتبةر المجلةس األعلةى  " :أنةه إذا
كان الحجةز التحفظةي ال يترتةب عنةه خةروج األمةوال المحجةوزة مةن حيةازة المحجةوز عليةه ،وال
يمكنه أن ينتفع بهةا ويتملةك ثمارهةا ،دون أن يتصةرف فيهةا طبقةا للفصةل  453و  454مةن قةانون
المسطرة المدنية ،فإن حجز ما للمدين لدى الغير وعلى عكس ذلك هةو تعةرض الةدائن علةى تسةليم
المحجوز لديه األموال المحجوزة للمحجوز عليه مما يؤدي إلى حبسها ومنع االنتفاع بها إلى حين
المصادقة على الحجز المذكور ،وأن المشةرع اسةتلزم لألمةر بةه أن يكةون الةدين ثابتةا حسةب نةص
الفصل  488من قانون المسطرة المدنية ...وبصفة عامة ال يكفي لألمر بالحجز لدى الغيةر مجةرد
تقديم مقال هو االدعاء من أجل الحكم بدين منازع فيه جديا ،وأن كل استنتاج مخالف لذلك ،يشةكل
مساسا بأصل الحق الذي هو محل منازعة مما يحول جون األمر بإجراء الحجز لدى الغير .149
والمستشف مةن هةذا العمةل القضةائي تلميحةه إلةى اخةتالف الحجةز التحفظةي عةن مؤسسةة
الحجةةز لةةدى الغيةةر فةةي إمكانيةةة األمةةر بةةه متةةى اسةةتبان مةةن ظةةاهر األورا جديةةة الةةدين المةةرخص
الحجز بسببه مع بقاء المحجوز عليه حةائزا للمةال المحجةوز إلةى أن يتحةول الحجةز التحفظةي إلةى
حجز تنفيذي بواسطة العون المكلف بالتنفيذ متى امتنع المدين المبلغ بالحكم النهائي الصادر ضةده
من إبراء ذمته وذلك طبقا للفصول  452و  453و  460من قانون المسطرة المدنية.
فإن القاضي اإلداري في إطار دوره الخال في ابتكار حل نظرية القانون اإلداري أجاز مثةل هةذا
الحجةةز وفقةةا لشةةروط معينةةة مةةن أجةةل إجبةةار اإلدارة التةةي ال يخشةةى إعسةةارها علةةى تنفيةةذ األحكةةام
الصادرة ضدها ،وهكذا قضى المجلس األعلى بأن  " :األحكةام الصةادرة فةي مةادة التعةويض عةن
نزع الملكية تكون قابلة للتنفيذ ولو طعن فيها باالستئناف مادامت اإلدارة نازعة الملكية لةم تطلةب
 : 148قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى عدد  461بتاريخ .2006/06/07
 : 149قرار الغرفة اإلدارية بالمزلس األعلى ،عدد  75 :بتاريخ .2005/11/26
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إيقةةاف تنفيةةذها ،وأن اإلدارة فةةي مجةةال نةةزع الملكيةةة للمنفعةةة العامةةة ترصةةد مسةةبقا أمةةواال لتغطيةةة
التعويضات الناتجة عن نةزع ملكيةة ***** أراضةي الخةواص وهةي بةذلك تخةرج بإرادتهةا هةذه
األ مةةوال مةةن ذمتهةةا الماليةةة لتخصصةةها للتعةةويض عةةن نةةزع الملكيةةة ،وبالتةةالي فإنهةةا تضةةفي عليهةةا
صةةبغة خصوصةةية وتجعلهةةا قابلةةة للتنفيةةذ عليهةةا ،فيحةةق للمنةةزوع ملكيةةتهم القيةةام بتلةةك اإلجةةراءات
القانونية للتنفيذ على هذه األموال بما في ذلك مسطرة الحجز لدى الغير " .150

خاتمة مدعمة باقتراحات:
سبق أن تبين لنا بعض التدابير التي استطاع من خاللها القاضةي اإلداري إجبةار اإلدارة
على تنفيذ األحكام الصةادرة ضةدها ،والتةي علةى الةرغم مةن أهميتهةا وجرأتهةا ،تظةل قاصةرة عةن
معالجة الفراغ التشريعي الناتج عن عدم تحديد مسةطرة دقيقةة لتنفيةذ األحكةام اإلداريةة بةالمغرب ،
ذلك أن الغرامة التهديدية ال تؤدي بالمحكمةة إلةى تنفيةذ الحكةم المةراد تنفيةذه ،كمةا أن تةوفر اإلدارة
الممتنعة عن التنفيذ بدون مبرر قانوني علةى مةال خةاص قابةل للحجةز إمكانيةة صةعبة التطبيةق ،
فةي ظةةل غيةاب معيةةار قةانوني محةةدد للمنقةول الةةذي ال يعتبةر ضةةروريا لسةير اإلدارة ،وهةةو أصةةال
مرصود ألداء العمل المناط إليها ،فضال عن إكراهات برمجة بند فةي ميزانيتهةا الخاضةعة لقواعةد
المحاسبة العمومية وما تتميز بةه مسةطرة تنفيةذ حكةم اإللغةاء مةن خضةوعها لتراتيةب إداريةة قةد
تؤدي مددها إلى تأخر تنفيذ هذا الحكةم ممةا يظةل معةه دور القاضةي اإلداري محةدودا مةا دام لةم
يقترن بمنحه سلطات ناجعة وكفيلة يجعل اإلدارة تتمثل لقوة الشيء المقضي به.
وترتيبا على ذلك ،فإن المجهود الذي يبذله القاضةي اإلداري قصةد التوصةل إلةى حلةول
إلشكالية تنفيذ أحكامه يجب أن يقترن باالعتراف له بسلطة توجيه أوامر لإلدارة ومساعدتها علةى
تنفيذ الحكم الذي هو عنوان الحقيقةة القانونيةة مةع مراعاتةه للظةروف القائمةة خةالل إصةداره لحكةم
اإللغاء إبرازا منه لدوره المميز في المادة اإلدارية التي تعرف باضطراد تحوال نوعيا للقضةاء
اإلداري وتطورا في كل مواضةيعها وخاصةة مةا تعلةق منهةا بتنفيةذ األحكةام اإلداريةة وذلةك نحةو

 : 150قرار الغرفة اإلدارية ،عدد  ،556 :بتاريخ .1997/05/22
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القضةةاء الشةةامل كمةةا لخصةةهGuadmet

 Y .151بعبةةارةLa revanche du plein " :

.152 " contentieux
إن التطةةور المؤسسةةاتي للقضةةاء اإلداري بةةالمغرب والمتمثةةل فةةي إحةةدا محةةاكم إداريةةة
ومحاكم استئناف إدارية ،والتفكير في إحدا مجلس دولة في المستقبل  153يجعةل مةن الضةروري
وضع آليات عملية لتنفيذ األحكام اإلدارية مما سيرفع من مستوى القضاء إلداري في مجال ليس
في القانون اإلداري كله مسألة أهم من مسةألة إرغةام اإلدارة علةى احتةرام أحكةام القضةاء اإلداري
على حد تعبير الفقيه  .154 Walineوهو السبيل الذي نرى أن تحققه يمر عبر المقترحات التالية:
 -1تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالمنازعةات اإلداريةة فةي مدونةة مسةتقلة يخصةص
قسم منها لقواعد تنفيذ األحكام اإلدارية ،مع اضطالع القاضي اإلداري بمناسةبتها بةدور فاعةل مةن
خالل أوامر محددة لمختلف إجراءاتها، 155ومحققة للتوازن بين طرفي ملف التنفيذ غير المتكاف

Questions pour le droit administratif "d'état non spécial du cinquantenaire de l'A.J.D.A, juin : 151

Y .151Guadmet " 1995, p : 190

سلط القاضي اإلداري بي مادة القضاء الشامل وسلط قاضي اإللغاء ألن ين ر في

الواقم والقانو ويرد الحقوق إلى مستحقيها ،ويلغي ما يمك إلغاؤ ويستبدل ما وزب استبدال  ،يرازم في هيا الردد L.G.D.D.J, :
." René Chapus : droit du contentieux administratif " T. II, p : 77

 : 153ي .مرطيى التراب  " :أي تطور مستقبلي للقضاء اإلداري بالمغرب ط منشورات المزلة المغربية لإلدارة المحلية.مم التاكيد
على ا المغرب قد خطا خطوة هامة نحو ن ام اتدوازية القضاء بإحداث محاكم االستئناف اإلدارية باعتبار أ المزلس ي ل محكمة
نقه للقضايا اإلدارية العادية على حد سواء
 : 154د .حسني سعد عبد الواحد  " :تنييي األحكام اإلدارية " مطابم مزلس الدفا الوطني ،القاهرة ،984 ،ص .8 :

 : 155دوريةةة وزيةةر العةةدل عةةدد  2/552بتةةاري 2009/1/8بشةةأن تنفيةةذ األحكةةام القضةةاء
اإلداري.
 2في الن ام اليرنسي ومتى تعلن األمر بتنييي أحكام تقضي بفداء مبالغ مالية في موازهة الدولة فا طالب التنييي يقدم الحكم إلى
 comptable public compétentاليي يقوم بتسديد المبلغ المحكوم ب ليائدت وإيا كا رادرا في موازهة زماعة محلية فا
السلطة الورية تحرر أمرا رسميا بررف المبلغ المحكوم ب mandement d' officeبعد تقييد هيا المبلغ في زدول ميتانية
المراريف ي .مرطيى التراب " إشكالية تنييي األحكام اإلدارية" المزلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية عدد 27ابريل – يونيو

 1999ص.116 .

منشورة عبر موقع
MarocDroit.com
232

مركزهمةةا القةةانوني ،خاصةة وأن الممارسةةة القضةةائية أثبتةةت تميةةز القاضةةي اإلداري واسةةتباقه فةةي
إيجاد حلول عملية وقانونية لتيسير تنفيذ أحكامه قبل تدخل المشةرع مةن خةالل نصةوص قانونيةة
مكرسة لهذه الحلول القضائية و ذلك خالفا لمسلك القاضي اإلداري الفرنسي الذي وجب أن ينتظر
القانون رقم  80 – 539الصادر بتاري  1980/07/16إلقرار سلط القاضةي اإلداري فةي توجيةه
األوامةةر لةةإلدارة مةةع اإلشةةادة بمبةةادرة خلةةق مؤسسةةة قاضةةي التنفي ةذ علةةى صةةعيد كةةل محكمةةة مةةن
المحاكم اإلدارية السبعة،وهي خطوة هامة من شانها أن تعطي دفعة ملموسة إلجراءات التنفيذ .1
 -2التنصةيص علةةى المسةؤولية الشخصةةية للموظةةف العمةومي الممتنةةع عةن تنفيةةذ األحكةةام
اإلداريةةة بةةدون وجةةه حةةق وإن اقتضةةى الحةةال مسةةؤوليته التأديبيةةة والجنائيةةة ،وفةةي ذلةةك تخفيةةف
ألعباء مالية إضافية عن اإلدارة عندما يثبت أن سبب االمتناع عن التنفيذ موقف شخصي صرف
.
-3اعتبار الحكم الذي يلزم مالية اإلدارة بمثابة أمةر بةاألداء ملةزم لميزانيةة اإلدارة المعنيةة
بالتنفيةةذ  2مةةع وجةةوب تضةةمن هةةذه الميزانيةةة لبنةةد خةةاص بتنفيةذ األحكةةام اإلداريةةة،مما سةةيدعم مةةن
مصداقية األحكام اإلدارية ويساهم في تدعيم دولة الحق والقانون.
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