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منازعات ترحب مجلة منازعات األعمال بدراسات الباحثين  المتخصصين  في 

 :   األعمال على البريد اإللكتروني التالي

contentieuxaffaires@gmail.com 



 2016  نوفمبر 18العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 5 

الكراء التجاري المتعلق ب 49.16قراءة في أهـم مستجدات القانون رقم 

 والصناعي والحرفي



 2016  نوفمبر 18العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 6 



 2016  نوفمبر 18العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 7 



 2016  نوفمبر 18العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 8 



 2016  نوفمبر 18العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 9 



 2016  نوفمبر 18العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 10 



 2016  نوفمبر 18العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 11 

 حماية تدابير بتحديد القاضي ،31.08 قانون في التعسفية الشروط

 .المستهلك
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بين النظرية والتطبيق دعوى سماع الزوجية  
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 .يدخل ضمن حاملي السالح أفراد القوات المسلحة الملكية والقواة المساعدة ورجال الشرطة والدرك 1
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 من مدونة األسرة على أن: 66تنص المادة  2

مدددددن المدددددادة  6و 5ل علدددددى او ن أو شدددددءادة الكودددددامة المن دددددوص عليءمدددددا فدددددي ال نددددددين " التددددددليا فدددددي الح دددددو 
مدددددن القدددددانون الجندددددا ي  366السدددددا قة أو الدددددتملص منءمددددداه تط دددددي علدددددى فاعلددددد  والمشددددداركين م ددددد  أحكدددددا  الو دددددل 

  طلب من المتضرر. 
يخددددددول للمدددددددلا عليدددددد  مددددددن الدددددد وجين حددددددي طلددددددب الوسدددددد  مدددددد  مددددددا يترتددددددب عددددددن  لددددددك مددددددن الت ويضددددددات عددددددن 

 ضرر".ال
 للم يد حول الغش نحو القانون  شأن الت دد و واج القا ر يراج :

ع ددددددد الرحمدددددددان ساسمي.سضدددددددام األسدددددددرة ودورل فدددددددي تو يددددددل م ددددددددأ حسدددددددن النيدددددددة ال واج والطدددددددالي نمو جا رسدددددددالة 
 وحدة التكوين وال حث في لنيل د لو  الدراسات ال ليا الم مقة في القانون الخاص.

دارن.كلية ال لددددددددو  القانونيددددددددة واعست ددددددددادية واعجتماعية.جام ددددددددة ع ددددددددد المالددددددددك سددددددددانون األسددددددددرة المغر ددددددددي والمقدددددددد
 .وما   دها 41.ص 2008-2007الس دي.طنجة.السنة الجام ية 

 للم يد حول الت دد يراج  : 3
أسدددددددتا نا ال شدددددددير عدي.ت ددددددددد ال وجدددددددات  دددددددين مدوندددددددة األسدددددددرة وال مدددددددل القضدددددددا ي.مجلة القضدددددددام المدني.ال ددددددددد 

 وما   دها 119.ص 2013 ة.الثامن.السنة الرا 
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عدددددددددد  فددددددددي الملدددددددد  226حكدددددددد   ددددددددادر عددددددددن سسدددددددد   سضددددددددام األسددددددددرةه المحكمددددددددة اع تدا يددددددددة  تي نيددددددددت رسدددددددد   4

 )غير منشور(. 27/06/2013 تاري    126/2013
عدددددددددد  فددددددددي الملدددددددد ه 259حكدددددددد   ددددددددادر عددددددددن سسدددددددد  سضددددددددام األسددددددددرةه المحكمددددددددة اع تدا يددددددددة  تي نيددددددددت رسدددددددد   5

 منشور(. )غير 25/07/2013 تاري   175/2013
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 عددددددددد الملددددددد فدددددددي ه 841حكددددددد   دددددددادر عدددددددن سسددددددد  سضدددددددام األسدددددددرة المحكمدددددددة اع تدا يدددددددة  مدددددددراكشه عددددددددد  6

 .24/03/2005 تاري   1421/8/2005
   .2006.ال يضددددددام الدددددددار.الجديدددددددة النجدددددداح مط  ددددددة.األول الجدددددد م.األسددددددرة مدونددددددة شددددددرح.الكشدددددد ور محمددددددد:  أوردل
 .  295 ص

ونددددددة األسددددددرة أع تحمددددددل ىمكانيددددددة التحايددددددل علددددددى ن ددددددامي ت دددددددد مددددددن مد 16حنددددددان س يدي.مقتضدددددديات المددددددادة  7
.ص 2012ال وجدددددددددددات و واج القا دددددددددددراتث.مجلة الحقوي.ال ددددددددددددد الثالدددددددددددث عشر.السدددددددددددنة السدددددددددددا  ة.ماي دجن ر 

125. 
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 تددددددددددداري   56/15عددددددددددددد  الملدددددددددد فدددددددددددي  411سددددددددددرار  دددددددددددادر عددددددددددن محكمدددددددددددة اعسدددددددددددت نا   أكدددددددددداديره رسددددددددددد   8

 )غير منشور(. 15/04/2015
ندددددددون ر  27 تددددددداري   618/2/1/2012عددددددددد  فدددددددي الملددددددد  811مدددددددة الدددددددنق  عددددددددد سدددددددرار  دددددددادر عدددددددن محك 9

 ) غير منشور (.     2012
حسددددددن الر ي ي.دعددددددول ال وجيددددددة والت دد.المجلددددددة المغر يددددددة لنددددددادي سضدددددداة الدددددددار ال يضددددددام.ال دد الثالددددددث.ر ي   10

 .152.ص 2014
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 من مدونة األسرة على أن: 20تنص المادة  11
اجه أن يدددددأ ن  ددددد واج الوتدددددى والوتددددداة دون سدددددن األهليدددددة المن دددددوص عليددددد  فدددددي لقاضدددددي األسدددددرة المكلددددد   دددددال و " 

أعددددالله  مقددددرر م لددددل ي ددددين فيدددد  الم ددددلحة واألسدددد اب الم ددددررة لدددد لكه   ددددد اعسددددتما  أل ددددوي القا ددددر  19المددددادة 
 أو نا    الشرعي واعست انة  خ رة ط ية أو ىجرام  حث اجتماعي. 

 غير سا ل ألي ط ن". مقرر اعستجا ة لطلب او ن   واج القا ر
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 للم يد حول سلطة القضام في المادة األسرية ين ر:
حدددددددود سددددددلطة القضددددددام فددددددي المددددددادة األسددددددرية )كتدددددداب الدددددد واج نمو جددددددا(. رسددددددالة لنيددددددل د لددددددو   أمددددددين ع ددددددد ا .

 وحدددددة التكددددوين وال حددددث فددددي تشددددري ات األسددددرة والءجددددرة. كليددددة الدراسددددات ال ليددددا الدم مقدددددة فدددددي القانددددددون الخدددددداص.
-2008ال لددددددددددو  القانونيددددددددددة واعست ددددددددددادية واعجتماعيددددددددددة. جام ددددددددددة محمددددددددددد األول وجدددددددددددة. السددددددددددنة الجام يددددددددددة 

 .وما   دها 7.ص 2009
 من مدونة األسرة على أن : 19تنص المادة  12

 " تكتمل أهلية ال واج  إتما  الوتى والوتاة المتمت ين   قواه  ال قلية ثمان عشرة سنة شمسية".  
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رسدددددددد   فددددددددي الملدددددددد  368سضددددددددام األسددددددددرة  الحكمددددددددة اع تدا يددددددددة  تي نيددددددددت عدددددددددد  حكدددددددد   ددددددددادر عددددددددن سسدددددددد  13

 )غير منشور(.  21/11/2013 تاري   317/2013
فدددددددي  20/06/2005ال دددددددادر  تددددددداري   2628حكددددددد   دددددددادر عدددددددن المحكمدددددددة اع تدا يدددددددة ع دددددددن جرير.عددددددددد  14

 د الخاما..منشورات مجلة الحقوي القضا ية.دع ل األعمال القضا ية.ال د 33/04عدد   المل 
 تددددددددددداري   08-47عددددددددددددد  فدددددددددددي الملددددددددددد  624 وجددددددددددددة رسددددددددددد   سدددددددددددرار  دددددددددددادر عدددددددددددن محكمدددددددددددة اعسدددددددددددت نا 15 
 )غير منشور(.  24/09/2008
 ددددددددددد حسدددددددددن ا راهيمدددددددددي. واج القا دددددددددر  دددددددددين دواعدددددددددي اولغدددددددددام وم دددددددددررات او قام.مجلدددددددددة القضدددددددددام المدني.ال16

  .102.ص2012السادا.السنة الثالثة.



 2016  نوفمبر 18العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 28 

                                                           
 القاص ين ر : للم يد حول الواس  ال ملي ل واج 17
سددددمية عيدددددون. القواعددددد اعسددددتثنا ية الددددواردة فددددي مدونددددة األسددددرة )الدددد واج والطددددالي نمو جددددا(. رسددددالة لنيددددل د لددددو   

 األسدددددددرة المغر دددددددي سدددددددانون فدددددددي وال حدددددددث التكدددددددوين وحددددددددة .الدراسدددددددات ال ليدددددددا الدم مقددددددددة فددددددددي القاندددددددددون الخددددددددداص
ماعيددددددة. جام ددددددة ع ددددددد المالددددددك السدددددد دي طنجددددددة. السددددددنة . كليددددددة ال لددددددو  القانونيددددددة واعست ددددددادية واعجتوالمقددددددارن

 وما   دها. 20.ص 2008-2007الجام ية       
رسدددددددد   فددددددددي الملدددددددد  432حكدددددددد   ددددددددادر عددددددددن سسدددددددد  سضددددددددام األسددددددددرة  الحكمددددددددة اع تدا يددددددددة  تي نيددددددددت عدددددددددد  18

 )غير منشور(. 21/12/2013 تاري   372/2013
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يدددددة الواس .المجلدددددة المغر يدددددة لندددددادي سضددددداة ع دددددد الحودددددي  مشماشدددددي.  واج القا دددددر  دددددين مثاليدددددة الدددددنص وجا   19

 .126.ص 2012الدار ال يضام.ال دد  األول .
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 من مدونة األسرة على أن : 65تنص المادة  20

ل قددددددد الدددددد واج يحودددددد   كتا ددددددة الضدددددد ط لدددددددل سسدددددد  سضددددددام األسددددددرة لمحددددددل ى ددددددرا  ال قددددددد  فددددددي الملدددددد "أوع: يحدددددددث 
 ويض  الوثا ي اآلتية؛ وهي:

 ؛20 توثيي ال واج يحدد شكل  ومضمون   قرار من و ير ال دل مط و  خاص  طلب او ن - 1
نسدددددخة مدددددن رسددددد  الدددددوعدة ويشدددددير ضدددددا ط الحالدددددة المدنيدددددة فدددددي هدددددامش ال قدددددد  سدددددجل الحالدددددة المدنيدددددةه ىلدددددى  - 2

 تاري  منح ه ل النسخة ومن أجل ال واج؛ 
 ؛20دل و الداخليةشءادة ىدارية لكل واحد من الخطي ين تحدد  ياناتءا  قرار مشترك لو يري ال  - 3
شددددءادة ط يددددة لكددددل واحددددد مددددن الخطي ددددين يحدددددد مضددددمونءا وطريقددددة ى دددددارها  قددددرار مشددددترك لددددو يري ال دددددل  - 4

 ؛20وال حة
 او ن  ال واج في الحاعت اآلتيةه وهي:  - 5
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 ال واج دون سن األهلية؛ -
 الت دد في حالة توفر شروط  المن وص عليءا في ه ل المدونة؛  -
 م اب  إعاسة  هنية؛ واج الشخص ال -
  واج م تنقي اوسال  واألجانب. -
 شءادة الكوامة  النس ة لألجانب أو ما يقو  مقامءا. - 6

المسدددددتندات المشدددددار ىليددددد  أعدددددالله  فدددددي الملددددد ثانيدددددا: ياشدددددر ساضدددددي األسدددددرة المكلددددد   دددددال واج س دددددل او ن علدددددى 
 ويحو   رسم  الترتي ي في كتا ة الض ط.

 ل دلين  توثيي عقد ال واج. ثالثا: يأ ن ه ا األخير ل
را  ددددا: يضددددمن ال دددددعن فددددي عقددددد الدددد واجه ت ددددريح كددددل واحددددد مددددن الخطي ددددين هددددل سدددد ي أن تدددد وج أ  عث وفددددي 

 حالة وجود  واج سا يه يرفي الت ريح  ما يث ت الوض ية القانونية ى ام ال قد الم م  ى رام ".
ونة األسدددددرة  دددددين الدددددنص والممارسة.منشدددددورات أيدددددت الحددددداج مدددددر وي. اوث دددددات  الكتا دددددة فدددددي مدوندددددة األسدددددرة.مد 21

.الط  ددددددة 25كليدددددة ال لدددددو  القانونيدددددة واعست دددددادية واعجتماعيددددددة  مراكش.سلسدددددلة النددددددوات واأليدددددا  الدراسدددددية.ال دد 
 .82.ص 2006األولى.المط  ة والوراسة الوطنية.مراكش.

 .1957 نون ر 22حول  واج الجنود  ادر عن و ارة ال دل  تاري   14613منشور عدد  22
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وممددددددا جددددددام  1958 – 3 – 5يت لددددددي  دددددد واج رجددددددال الدددددددرك الملكدددددديه  دددددددر  تدددددداري   2204منشددددددور عدددددددد  23

 في :
" ن ددددددرا لكددددددون رجددددددال الدددددددرك جدددددد م مددددددن القددددددوات المسددددددلحة الملكيددددددةه فيت ددددددين أن يط ددددددي علدددددديء  المنشددددددور عدددددددد  

القدددددوات المسدددددلحة  المت لدددددي  دددددالجنود والددددد ي يدددددنص علدددددى أن الضددددد اط والجندددددود المغار دددددة المنتمدددددين ىلدددددى 14613
 الملكية ع يسمح لء   ال واج ىع   د اودعم  ورسة او ن ال سكرية من طر  راسا ء  "

*فددددي هدددد ا ال دددددد  دددددر حكدددد  عددددن سسدددد  سضددددام األسددددرة  المحكمددددة اع تدا يددددة لتي نيددددت القاضددددي  ث ددددوت ال السددددة 
 ي :ال وجية لدركي   د ح ول  على ى ن  ال واج من السلطات المخت ة وسد جام ف

 " ... حيث ىن المدعي يءد  من طل   الحك  ل  وفي ما هو مسطر أعالل.
حيددددث ىندددد   ددددالرجو  ىلددددى ىلددددى الرخ ددددة الممنوحددددة للمدددددعي  ددددال واج مددددن طددددر  سا ددددد الدددددرك الملكددددي يتضددددح  ددددأن 

 ...".2002ال واج  ين الطرفين م تر     من  سنة 
عدددددددددد  فددددددددي الملدددددددد  410نيددددددددت رسدددددددد  حكدددددددد   ددددددددادر عددددددددن سسدددددددد   سضددددددددام األسددددددددرةه المحكمددددددددة اع تدا يددددددددة  تي  

 )غير منشور(. 26/09/2005 تاري    280/2005
أكدددددد مدددددا جدددددام  1960 – 4 – 26ه  تددددداري  60/  11وفدددددي هددددد ا السدددددياي  ددددددر منشدددددورا  خدددددر تحدددددت عددددددد  24

فدددددي المنشدددددورين السدددددا قينه وندددددص علدددددى أن اودعم  ددددداو ن المددددد كور ينح دددددر فقدددددط فدددددي الددددد واج  وع ينسدددددحب 
 جب على القاضي أن ي ل  السلطة ال سكرية  طالي كل جندي أو ضا ط.ىلى الطاليه على أن  ي

 .1959ماي  15 در  تاري   6589منشور عدد  25
يوليدددددددو   2مدددددددن و يدددددددر ال ددددددددل  تددددددداري   2/  24123وفدددددددي هددددددد ا اوطدددددددار فقدددددددد  ددددددددرت دوريدددددددة تحدددددددت رسددددددد   26

ت ال وجيددددددة حددددددول عقددددددود أنكحددددددة ال سددددددكريينه أكدددددددت علددددددى أن عقددددددود أنكحددددددة الجنددددددود وكدددددد ا عقددددددود ث ددددددو  1982
تسدددددددتل   س دددددددل ىسامتءدددددددا ىحضدددددددار رخ دددددددة مدددددددن طدددددددر  الم دددددددالح المخت دددددددة  أركدددددددان الحدددددددرب ال امدددددددة للقدددددددوات 
المسددددلحة الملكيددددةه وأشددددارت ىلددددى عددددد  احتددددرا  هدددد ا اوجددددرام مددددن طددددر  ال دددددول  مناسدددد ة ى ددددرا  كثيددددر مددددن عقددددود 

لددددى مددددا يترتددددب عددددن  لددددك مددددن مشدددداك له وأها ددددت  ال دددددول  واج ال سددددكريين أو ى ددددرا  لويويددددات ث ددددوت ال وجيددددةه وام
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ىلدددددى ضدددددرورة األخددددد   م يدددددد مدددددن التحدددددري والتث دددددت عندددددد تلقدددددي هددددد ل ال قدددددود وهددددد ل اللويويددددداته وخا دددددة  النسددددد ة 
 لل سكريين ال ين وافتء  المنية.

عددددددددد  فدددددددي الملددددددد  219حكددددددد   دددددددادر عدددددددن سسددددددد   سضدددددددام األسدددددددرةه المحكمدددددددة اع تدا يدددددددة  تي نيدددددددت رسددددددد   27
 ر(.)غير منشو  20/06/2013 تاري    155/2013

و خ دددددوص السددددد ب القددددداهر الددددد ي حدددددال دون توثيدددددي ال قدددددد فدددددي ى انددددد  هدددددو عدددددد  ح دددددول  علدددددى تدددددرخيص مدددددن 
سيادتدددد  فددددي الوسددددت المناسددددب  اعت ددددارل ي مددددل دركيددددا وسددددت ى ددددرا  ال قددددد وألجلدددد  ولكوندددد  ح ددددل مدددداخرا علددددى هدددد ا 

 الترخيص فإن  يلتما الت ريح  ث وت ال وجية
 .1963/  4/  1 دل  تاري   ادر عن و ارة ال 63/  8منشور تحت رس   28
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المت لددددددي  تتمددددددي  ع حددددددة المسددددددتندات  2004ف رايددددددر  3 ددددددادر  تدددددداري   270 – 04سددددددرار و يددددددر ال دددددددل رسدددددد   29

ه  تددددداري        5186عقدددددد الددددد واج وكددددد ا محتوياتددددد ه منشدددددور  الجريددددددة الرسدددددمية عددددددد  فدددددي الملددددد التدددددي يتكدددددون منءدددددا 
12  /2  /2004. 
حددددددول  1985/  2/  12ال ددددددادرة  تدددددداري   34227ة الدوريددددددة عدددددددد وفددددددي هدددددد ا ال دددددددده فقددددددد حثددددددت الرسددددددال 30

عقددددددود أنكحددددددة ال سددددددكريينه علددددددى ضددددددرورة التأكددددددد مددددددن كددددددون رخ ددددددة الدددددد واج  ددددددادرة مددددددن الجءددددددة المخت ددددددة 
ومختومددددة  خددددات  ر دددديا الءي ددددة التددددي ينتمددددي ىليءددددا الجندددددي المددددرخص لدددد ه و التددددالي غيددددر مدددد ورة و لددددك س ددددل ى ددددرا  

ءددددا مددددن مشدددداكل خ و ددددا فددددي  دددد  أسددددر شددددءدام الوحدددددة الترا يددددةه حيددددث ي دددد ح ال قددددد تواديددددا لمددددا سددددد يددددنج  عن
فددددي وسدددد    دددد  النسددددام اعدعددددام  ددددأنءن أرمددددالت هدددداعم الشددددءدام و التددددالي يطددددال ن  ددددإيرادات ماليددددةه فددددي حددددين 

 أن  واجءن أ ر  في طي الخوام و دون أن يكون هاعم الشءدام أطرافا فيءا أو ي لموا  وجودها.
او ن القضددددددا ي فددددددي مدونددددددة األسددددددرة. رسددددددالة لنيددددددل د لددددددو  الدراسددددددات ال ليددددددا الدم مقدددددددة فدددددددي فريددددددد ال هددددددراوي.  31

القاندددددددددون الخددددددددداص. كليدددددددة ال لدددددددو  القانونيدددددددة واعست دددددددادية واعجتماعيدددددددة. جام دددددددة مدددددددوعي ىسدددددددماعيل مكنددددددداا. 
 .43.ص 2013-2012السنة الجام ية 
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المنشددددددددددور  مجلددددددددددة القضددددددددددام  1985 – 4 – 30 ددددددددددادر  تدددددددددداري   600سددددددددددرار المجلددددددددددا األعلددددددددددى عدددددددددددد  32

 .173. ص 137والقانون.عدد 
 الط  دددددددة. والطدددددددالي الددددددد واج.األول الجددددددد م. الشخ دددددددية األحدددددددوال سدددددددانون علدددددددى الت ليددددددديأحمدددددددد الخمليشدددددددي.  33

 .236.ص 1994. الر اط.الم رفة نشر دار.  الثالثة
عدددددددد الشددددددرعي  وددددددي الملدددددد فددددددي ال  2014مددددددارا  04ال ددددددادر  تدددددداري   169سددددددرار محكمددددددة الددددددنق  عدددددددد  34

غرفددددددددددددة األحددددددددددددوال الشخ ددددددددددددية –المنشددددددددددددور  مجلددددددددددددة نشددددددددددددرة سددددددددددددرارات محكمددددددددددددة الددددددددددددنق   434/2/1/2013
 .16.ص 2014.سنة 16والميراث.عدد 

وفددددي نوددددا السددددياي فقددددد تقدددددمت المدعيددددة  مقددددال ىلددددى ا تدا يددددة ميسددددور عرضددددت فيدددد  أن المدددددعى عليدددد  سدددد ي أن 
امددددت م دددد  لمدددددة سددددنة ون دددد  ىع تدددد وج  ءددددا  حضددددور مجموعددددة مددددن الندددداا ودخددددل  ءددددا   يددددت ال وجيددددة حيددددث أس

أنءمددددا لدددد  ي رمددددا عقددددد الدددد واج   لددددة أندددد  جندددددي ولدددد  يتددددأت   الح ددددول علددددى رخ ددددة الدددد واج فددددي ى انءدددداه وأندددد  
 عمد ىلى طردها من  يت ال وجية وتنكر ل الستءما السا قة..." 

الشدددددددرعي عددددددددد  ودددددددي الملددددددد فدددددددي ال  2014ف رايدددددددر  25ال دددددددادر  تددددددداري   151سدددددددرار محكمدددددددة الدددددددنق  عددددددددد 
 .67.ص2014.سنة 77م محكمة النق .عدد المنشور  مجلة سضا 435/2/1/2013
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  20/2007عدددددد  فددددي الملدددد  59حكدددد   ددددادر عددددن سسدددد   سضددددام األسددددرة. المحكمددددة اع تدا يددددة لكلمددددي  رسدددد   35

 )غير منشور(. 15/10/2007 تاري  
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عددددددددد  فدددددددي الملددددددد  372حكددددددد   دددددددادر عدددددددن سسددددددد   سضدددددددام األسدددددددرةه المحكمدددددددة اع تدا يدددددددة  تي نيدددددددت رسددددددد   36

 )غير منشور(. 29/08/2005 تاري    137/2005
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شدددددددتن ر  04 تددددددداري   21/2/1/2011عددددددددد  فدددددددي الملددددددد  570سدددددددرار  دددددددادر عدددددددن محكمدددددددة الدددددددنق  عددددددددد  37

 )غير منشور(. 2012
ديسدددددددم ر  20 تدددددداري   13/2/1/2011عدددددددد  فددددددي الملدددددد  763* سددددددرار  ددددددادر عددددددن محكمددددددة الددددددنق  عددددددددد 

 )غير منشور(.2011
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 واج المختلط ين ر:للم يد حول مسطرة ال   38
المسددددددطرة واوجرامات.مجلددددددة  -حسددددددن فتددددددوخ.ال واج المخددددددتلط علددددددى ضددددددوم مدونددددددة األسددددددرة واعتواسيددددددات الدوليددددددة 

 .   165. ص2005المنتدل.ال دد الخاما 
 لم يد من التو يل ين ر:  39

. وطنيددددددةال والوراسددددددة المط  ددددددة. 2006 ط  ددددددة.الدددددد واج لتوثيددددددي والقضددددددا ية اوداريددددددة اوجددددددرامات .محمددددددد الشددددددتوي
 وما يليءا. 172ص  .2006.مراكش
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وهددددي شددددءادة تسددددل  مددددن سن ددددلية أو سددددوارة ال لددددد الدددد ي ينتمددددي ىليدددد  األجن ددددي وتحمددددل تأشدددديرة و ارة الخارجيددددةه  40

 وتويد عد  وجود موان  تمن   واج الم ني  األمر. 
.مددددددددددداي 40-39 وشدددددددددددتى المغنددددددددددداوي.ث وت ال وجيدددددددددددة فدددددددددددي  دددددددددددل مدوندددددددددددة األسدددددددددددرة.مجلة اوشددددددددددد ا .ال دد  41

 .71 .ص2012
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. ال ددددددد الخاما.مكنددددداا. رجدددددام نددددداجي مكددددداوي. المسدددددتجدات فدددددي ى دددددرا  عقدددددد ال واج.سلسدددددلة من دددددر الجام دددددة 42

 .43. ص2004
ى ا كددددددددان ع يطددددددددرح ىشددددددددكال  النسدددددددد ة لدددددددد واج المسددددددددلمة  دددددددداألجن ي ى  يت ددددددددين أن يكددددددددون مسددددددددلما فددددددددي كافددددددددة  43

و ات خ و ددددددا وأن مجموعددددددة مددددددن األحددددددواله فددددددإن  واج المغر ددددددي  األجن يددددددة غيددددددر المسددددددلمة يثيددددددر عدددددددة  دددددد 
الدددددول تقددددر  م دددددأ حريددددة اععتقدددداد و التددددالي ع تشددددير وثا قءددددا اوداريددددة ىلددددى ديانددددة حاملءدددداه ممددددا يطددددرح  دددد و ة 

 أن تكون كتا ية. 39ىث ات عن ر الديانة  النس ة لل وجة ى  تشترط مدونة األسرة في المادة 
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44  102/15رسدددد   الملدددد فددددي  127ة ألكددددادير عدددددد أمددددر  ددددادر عددددن سسدددد  سضددددام األسددددرة  المحكمددددة اع تدا يدددد 

.) غير منشور( 04/05/2015 تاري    

45 وهناك حاعت أ  ح يت  ىعوااها من ىث ات دعواها  واسطة لوي  وتت لي:   

  حدددددداعت  واج المغار دددددددة  أجانددددددب أمدددددددا  جءددددددات ىسدددددددالمية غيددددددر م تدددددددر  لءددددددا  الطدددددددا   الرسددددددمي ل قدددددددود
 ي ت ر  عقود  واج عرفية  الخارج. واجءاه كالمراك  اوسالمية والمساجد الت

  الحدددددداعت التددددددي يددددددت  فيءددددددا ى ددددددرا  عقددددددد  واج مدددددددني  الخددددددارج ويكددددددون مسددددددتوفيا للشددددددروط التددددددي تتطل ءددددددا
 مدونة األسرةه ويلجأ الطرفان ىلى دعول ث وت ال السة ال وجية من من ور المشر  المغر ي.

 جنسددددددية اوسدددددد انية مددددددن أجانددددددبه ى  حدددددداعت  واج المغار ددددددة المقيمددددددين  مدينددددددة سدددددد تة والدددددد ين يحملددددددون ال
غال دددددا مدددددا يدددددت  ى دددددرا  عقدددددود  واج عرفيدددددة علدددددى أيددددددي أ مدددددة ووعدددددا  المسددددداجد وتكدددددون تلدددددك ال قدددددود متدددددوفرة علدددددى 

 جمي  شروط عقد ال واج ال حيح.
فدددي جميددد  هددد ل الحددداعت يمكدددن اعسدددتغنام عدددن شدددءادة اثندددي عشدددر شددداهداه ويدددت  اعكتودددام  حدددد أدندددى مدددن س يددددل 

 ءود.ثالثة أو أر  ة ش
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 تددددددددددددددداري   605/05عددددددددددددددددد  الملددددددددددددددد القدددددددددددددددرار ال دددددددددددددددادر عدددددددددددددددن محكمدددددددددددددددة اعسدددددددددددددددت نا   وجددددددددددددددددة فدددددددددددددددي  46
.ص 2009.مط  ددددددددة ىليت.سددددددددال.ف راير  م األولجددددددددال منشدددددددور  ددددددددالمنتقى مددددددددن عمددددددددل القضدددددددام..16/03/2005
12. 
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 تددددددددددددددداري   567/06عددددددددددددددددد  الملددددددددددددددد  دددددددددددددددادر عدددددددددددددددن محكمدددددددددددددددة اعسدددددددددددددددت نا   أكدددددددددددددددادير فدددددددددددددددي سدددددددددددددددرار  47
 .10ل القضام .  ا.ص منشور  المنتقى من عم.10/04/2007
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 ه غير منشور.2009مارا  2 تاري   894/08/13رس   المل الحك  ال ادر في  48

 ال السددددددة  إنشدددددام تحليليدددددة دراسدددددة:  تطددددددوان اع تدا يدددددة  المحكمدددددة األسدددددرة سضددددددام. سددددد دون ياسدددددين أشدددددار ىليددددد  :
 وال حدددددث التكدددددوين وحددددددة. صالخدددددا القدددددانون فدددددي الم مقدددددة ال ليدددددا الدراسدددددات د لدددددو  لنيدددددل رسدددددالة. و ثارهدددددا ال وجيدددددة

 المالدددددك ع دددددد جام دددددة. واعجتماعيدددددة واعست دددددادية القانونيدددددة ال لدددددو  كليدددددة. والمقدددددارن المغر دددددي األسدددددرة سدددددانون فدددددي
 .57ص .2009 -2008. الجام ية السنة. طنجة.الس دي
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رسددددددددد   فدددددددددي الملددددددددد  42حكددددددددد   دددددددددادر عدددددددددن سسددددددددد  سضدددددددددام األسدددددددددرة  الحكمدددددددددة اع تدا يدددددددددة  تي نيدددددددددت عددددددددددد  49

 )غير منشور(. 22/02/2007اري   ت 478/2006
مدددددن ن دددددا  الم اشددددددات ال سدددددكرية كمدددددا تدددددد   34مدددددن ن ددددددا  الم اشدددددات المدنيدددددة والو ددددددل  32يدددددنص الو دددددل  50

 تغييرهما وتتميمءا على أن :
 "أوع.أ. أن يكون ال واج سد دا  سنتين على األسل:

و وفدددداة الدددد وج ى ا ح ددددل هدددد ا ب. ان يكددددون الدددد واج سددددد عقددددد س ددددل الحددددادث الناتجددددة عندددد  اوحالددددة ىلددددى التقاعددددد أ
الدددد وج أو كددددان فددددي ىمكاندددد  الح ددددول علددددى م دددداش تقاعددددد ممنددددوح حسددددب الحالددددة المن ددددوص عليدددد  فددددي الو ددددل 

 ( أعالل وأن يكون سد دا  سنتين على األسل.2) 4
 ع يطالب في جمي  األحوال  أي مدة عند وجود ولد أو عدة أوعد من ال وج الم كور.

 سد طلقت طالسا غير رج ي وع ت وجت من جديد وع جردت من حقوسءا". ثانيا: أن ع تكون األرملة
( المحدددددددددددث  موج دددددددددد  1971دجن ددددددددددر  30) 1391 ي الق دددددددددددة  12 تدددددددددداري   011.71القددددددددددانون رسدددددددددد   -

 ي الق ددددددددة  13مكدددددددرر  تددددددداري   3087ن دددددددا  الم اشدددددددات المدنية.المنشدددددددور  الجريددددددددة الرسدددددددمية عددددددددد 
 .3396(.ص 1971دجن ر  31)         1391

( المحدددددددددددث  موج دددددددددد  1971دجن ددددددددددر  30) 1391 ي الق دددددددددددة  12 تدددددددددداري   013.71لقددددددددددانون رسدددددددددد  ا -
 ي الق دددددددة  13مكددددددرر  تدددددداري   3087ن ددددددا  الم اشددددددات ال سكرية.المنشددددددور  الجريدددددددة الرسددددددمية عدددددددد 

 .3403(.ص 1971دجن ر  31)         1391
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والنشدددددددددددددددددددر  محمدددددددددددددددددددد المءدي.فلسدددددددددددددددددددوة ن دددددددددددددددددددا  األسدددددددددددددددددددرة.الط  ة األولدددددددددددددددددددى.دار السدددددددددددددددددددال  للط اعدددددددددددددددددددة 51

 . 67.ص 2011والتو ي .الر اط.
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 حدود حجية المحاضر الجمركية

                                                           
 .206:ال وحة ،2005ه دار هومة الج ا ره "المنازاعات الجمركية"أحسن  وسقي ة:  -52
ه أطروحدة لنيدل دكتدورال "حول الطبيعةة الاانونيةة لحمحا ةر اةق الاةانون الجنةامق الجمركةق"حوي ي الشرسي:  الشرسي:  -53

-1999يدة ال لددو  القانونيدة واعست دادية واعجتماعيددة الر داطه السدنة الجام يددة الدولدة فدي الحقدويه جام ددة محمدد الخاماهكل
 .301: ال وحةه 2000
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ه رسددالة لنيددل د لددو  الدراسددات ال ليددا الم مقددة فددي خصوصةةية ابابةةات اةةق الاةةانون الجنةةامق الجمركةةق"ل نايددة القددادري: " -54

هالسدددنة الجام يدددة -طنجدددة–نيدددة و اعست دددادية واعجتماعيدددة القدددانون الخددداصه جام دددة ع دددد المالدددك السددد ديهكلية ال لدددو  القانو 
 .94:ال وحةه 2008-2009
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يجب اوشارة هنا ىلى أن ادعام ال ور يختل  عن دعول ال وره حيث تءدد  األولدى ىلدى الط دن فدي  دحة المحاضدر  -55
 -245- 244وي الو ددل الجمركيددةه فددي حددين تءددد  الثانيددة ىلددى متا  ددة المسدداولين عددن الدد ور جنا يدداه وهدد ا األمددر  منطدد

 .سانون المسطرة الجنا يةمن  246
 .مدونة الجمارك والضرا ب غير الم اشرةمن  242/1الو ل  -56
 .294:ال وحةه مرجع سابقحوي ي الشرسي:  - 57
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58- cass crim 6 mars 1989 Hamourth et autres, bull, crim Numéro 102 cité par 

CARPENTIFR vincent : "guide pratique du contentieux douanier", édition Litec, paris 
1996 .page. 48.. 

–ه رسدددالة لنيدددل د لدددو  الماسدددتره جام دددة محمدددد الخددداما خصوصةةةية ابابةةةات اةةةق الاةةةانون الجمركةةةق" و يدددد سدددرير: " -59
 .85:  وحةاله 2015-2014ه السنة الجام ية -الر اط–واعجتماعية ست اديةهكلية ال لو  القانونية واع-السويسي

 .مدونة الجمارك والضرا ب غير الم اشرةمن  244ان ر الو ل  -60
 .295: ال وحة ،مرجع سابقحوي ي الشرسي:  -61
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ه رسدالة لنيدل د لدو  السدلك ال داليه المدرسدة الوطنيدة لدعدارة ال موميدة الر داطه "المنازعات الجمركيةة"الجياللي القددومي:  -62

 .261: ال وحةه 2004-2005
مدونددة الجمددارك مددن  244ت ددريح خددارج األجددل المحدددد أو عددد  احتددرا  المءلددة واوجددرامات المحددددة فددي الو ددل  كتقدددي -63

 أوردل: 4/2/1982المارخ في  67971مل  عدد:  2004.  سرار المجلا األعلى)سا قا( عدد: والضرا ب غير الم اشرة
روحددة لنيددل الدددكتورال فددي القددانون الخدداصه جام ددة ه أطالتخحةةيا الجمركةةق الب ةةامع اةةق التغةةريع الم ربةةق"فددااد أنددور:  -

-2006عدددين الشدددي الددددار ال يضدددامه السدددنة الجام يدددة  -كليدددة ال لدددو  القانونيدددة واعست دددادية واعجتماعيدددة –الحسدددن الثددداني 
 .473: ال وحةه 2007

 .474: ال وحةه مرجع سابقفااد أنور:  -64
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 .والضرا ب غير الم اشرة مدونة الجماركاألخيرة من  الوقرة/244أن ر الو ل  -65
على ما يلي: "عنددما يحدرر محضدر ضدد عددة أضدنام  مدونة الجمارك والضرا ب غير الم اشرةمن  246ينص الو ل  -66

ويط ن في   الت وير أحده  أو عددد مدنء  فقدط يوا دل اععتمداد علدى المحضدر فيمدا يخدص اآلخدرين مدا عددا ى ا كدان الو دل 
 ومشتركا  ين األضنام اآلخرين".المط ون في  غير سا ل للتج  ة 
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 الط  دددةه -الر ددداط –مط  دددة الم دددار  الجديددددة  ،-الجةةةزأل ا ول–غةةةرا وةةةانون المسةةةطرة الجناميةةةة أحمدددد الخمليشدددي:  -67

 .133: ال وحةه 1999الخامسة 
نةه كليدة الحقدوي "ه  حث لنيل شءادة الدكتورال في القانونه جام ة  ات"ابابات اق المواد الجمركيةس ادنة ال يد ال ايش: -68

 .44: ال وحة ه2007-2006هالسنة الجام ية  -الج ا ر-وال لو  السياسية سس  الحقوي
 سرار أوردت : 29/06/2005مارخ في  221فءرا  328379سرار  -69
 دص ه مد كرة مكملدة لنيدل شدءادة الماجسدتير فدي ال لدو  القانونيدة تخ"المتابعةة الجزاميةة اةق المةواد الجمركيةة":  ليل سمرة -

ه 2013-2012هالسدنة الجام يدة  -الج ا در –كلية الحقدوي وال لدو  السياسدية  - اتنة –سانون جنا يه جام ة الحاج لخضر 
 .95: ال وحة
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 للتوس  أكثر في الموضو  راج :  -70
 ه أطروحددة لنيددل"المنازعةةات الجمركيةةة بةةالم را بةةين ازدواجيةةة الا ةةاأل ووحةةدة الاةةانون الجمركةةق"محمددد الشددري   نخددي: -

ست ددددادية و ه كليددددة ال لددددو  القانونيددددة واع-الر دددداط-الدددددكتورال فددددي القددددانون ال ددددا  وال لددددو  السياسددددية هجام ددددة محمددددد الخدددداما
 .226 -225 -224: ال وحةه 2016-2015ه السنة الجام ية -سال-اعجتماعية

 .مدونة الجمارك والضرا ب غير الم اشرةمن  240ان ر الو ل  -71
 .ونة الجمارك والضرا ب غير الم اشرةمدمن  240ان ر الو ل  -72
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73- cass.Crim, 11 déc. 1989, cully, bull, crim Numéro 70 cité par CARPENITER vincent: 

Ouvrage précité, page.50. 
 .من مدونة الجمارك والضرا ب غير الم اشرة 239الو ل  -74
ا يه ن درا ل دد  ترتيدب المشدر  جد ام الد طالن عدن ت قى أحكا  الوضد  تحدت الحراسدة الن ريدة محدل خدال  فقءدي وسضد -75

خري ه ل األحكا ه وهو ما يثير مشكلة المحاضدر خدالل فتدرة الحراسدة الن ريدة ومدا تضدمنت  مدن ت دريحات وم اينداته فدإ ا 
كددان الوقدد  سددد أجمدد  علددى أن ىغوددال المشددر  ل يددان الجدد ام علددى اوخددالل  أحكددا  الوضدد  تحددت الحراسددة الن ريددة و لددك عمددال 

ه فإن القضام  ل مت    اه فتدارة يقدرر الد طالن وهد ا الموسد  يايددل سدرار سانون المسطرة الجنا يةمن  751 مقتضيات المادة 
والدد ي تضددمن فددي حيثياتدد : "أن مدددة الحراسددة الن ريددة اسددتغرست  1982المددارخ فددي فدداتح يوليددو   محكمددة اعسددت نا   الر دداط

مدن سدانون المسدطرة الجنا يدة التدي تحددد  مدن الحراسدة الن ريدة  82و 68لين ساعة وهو ما يتنافى م  مقتضيات الو  255
من سانون المسطرة الجنا ية كأن  ل  ينج  ألن  ىجرام ل   765ساعة و التالي يترتب عن  وفي ما ينص علي  الو ل  96في 

تدددارة يقدددرر ال كدددا وي ت دددر يث دددت ىنجدددا ل علدددى الوجددد  الددد ي يورضددد  القدددانون يجدددب ى ن اسدددت  اد محضدددر اسدددتدعام المدددتء "ه و 
اوخدالل  أحكدا  الوضد  تحددت الحراسدة الن ريدة أمدرا جددا  ا وياكدد هد ا األمدر مددن خدالل عددة سدرارات لدد  هد ا مدن جءدةه ومددن 
جءة ثانية أن القواعد المت لقة  الحراسدة الن ريدة ع ت ت در مدن الن دا  ال دا ه و التدالي ع يجدو  تقريدر الد طالن جد ام اوخدالل 

  أحكامءا.
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 .46: ال وحةه مرجع سابقس ادنة ال يد ال ايش:  -76
ه -الن ددا  الجمركددي –رسددالة لنيددل الماسددتر فددي القددانون  الخدداص "حجيةةة المحا ةةر الجمركيةةة"،رجددام ال قددالي الطدداهري:  -77

ه 2013-2012ه السددنة الجام يددة -طنجددة –جام ددة ع ددد المالددك السدد ديه كليددة ال لددو  القانونيددة واعست ددادية واعجتماعيددة 
 .90: ال وحة
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 القطع التعسفي  للعالقات التجارية
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