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 ـ مقاالت بالعربية 1
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منازعات ترحب مجلة منازعات األعمال بدراسات الباحثين  المتخصصين  في 

 :   األعمال على البريد اإللكتروني التالي

contentieuxaffaires@gmail.com 

 آراء عن سوى تعبــر ال اجمللة هذه يف املنشورة والتعاليق املقـــاالت كل

 .أصحابها
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 بها المرخص الهندسية للتصاميم يالمبان مطابقة عدم اشكالية

 مطالب قبول وصعوبة العقارية الرسوم تحيين برفض وعالقتها

.بها المتعلقة. التحفيظ  



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

7 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

8 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

9 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

10 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

11 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

12 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

13 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

14 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

15 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

16 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

17 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

18 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

19 
 

 

 

 

 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

20 
 

          الحياة حرمة في الحق حماية في المدنية القانونية القواعد دور

  ."والجزائري المقارن التشريع ضوء على دراسة" الخاصة   
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 التزامات الناقل البحري بعد تمام الرحلة البحرية

 وفقا لعقد النقل البحري للبضائع
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 .28، ص 1987القانون البحري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عباس حلمي، -1
ت.ب.ج عندما أحال المشرع فيها إلى نص المادة  780تجدر بنا اإلشارة إلى أنه ورد خطأ في نص المادة  -2

ت.ب.ج والمتعلقة بتحميل البضائع،  773من     نفس التقنين، في حين كان عليه اإلحالة إلى نص المادة  607
 عكس النص القانوني باللغة الفرنسية الذي جاء صحيحا.
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المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري واتفاقية هامبورغ  خلفي ، أمين -1

الحقوق جامعة ملود معمري، تيزي وزو، ، مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية 1978
 .39،  ص 2009

، القانون البحري، السفينة، أشخاص المالحة البحرية، استغالل السفينة )إيجار السفينة، نقل البضائع كمال حمدي -2
 .540، ص 1997واألشخاص، القطر، اإلرشاد(، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

النقل البحري )األحكام العامة لعقد الشحن والتفريغ، التعريف بالعقد،  ، عقد الشحن والتفريغ فيكمال حمدي -1
أطرافه، االلتزامات الناشئة عن عقد الشحن والتفريغ، أسباب المسولية، اإلعفاء منها، نطاقها، دعوى المسؤولية(، 

 .34، ص 2002الطبعة الثانية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
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البحري، السفينة، أشخاص المالحة، النقل البحري، البيوع البحرية، الحوادث  القانون عادل علي المقدادي، -2

 .51، ص 1999البحرية، التأمين البحري، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
، المجلة القضائية، عدد خاص، د.و.أ.ت، »مهام ومسؤوليات عامل الشحن والتفريغ في الموانئ«فاطمة مستري،  -3

 .78، ص 1999الجزائر، 
، نشرة 89457، ملف رقم 1992فيفري  02قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية(، بتاريخ  -1

 .117، ص 1997 ،، مديرية الدراسات القانونية والوثائق، وزارة العدل52القضاة، عدد 
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، كما عدلت 1924روكسل لسندات الشحن النقل الدولي البحري للبضائع طبقا لمعاهدة ب، أحمد محمود حسني -2

، الطبعة 1978مع اإلشارة إلى القوانين البحرية العربية ومعاهدة هامبورغ  1968ببروتوكول بروكسل لسنة 
 .134، ص 1989الثانية، منشأة المعارف، االسكندرية ، 

 .35، 34، عقد الشحن والتفريغ...، المرجع السابق،  ص ص كمال حمدي -3
 .1978الفقرة األولى من قواعد هامبورغ لسنة  23الفقرة األولى وكذا المادة  5و 4واد انظر الم -1
يقوم الناقل أثناء مدة مسؤوليته، حسبما -1 «على ما يلي:  2009من قواعد روتردام لسنة  13تنص المادة   -2

وحفظها واالعتناء بها وتفريغها ، بتسليم البضائع ومناولتها وتستيفها 26، ورهنا بأحكام المادة 12حددت في المادة 
  مالئم وبعناية. وتسليمها على نحو

، يجوز للناقل 7إلى  5وبالفصول  4من هذه المادة، ودون مساس بسائر أحكام الفصل  1بصرف النظر عن الفقرة -2  
ولتها أو تستيفها والشاحن أن يتفقا على أن يتولى الشاحن أو الشاحن المستندي أو المرسل إليه تحميل البضائع أو منا

 .»أو تفريغها، ويشار إلى ذلك االتفاق في تفاصيل العقد 
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مسؤولية الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع قانون   رشيد الواحد، -3

 .54، ص 2013المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .242، 241، ص ص 1987دار النهضة العربية، القاهرة،   القانون البحري،  لي جمال الدين عوض،ع -1
 .36عقد الشحن والتفريغ...، المرجع السابق، ص  كمال حمدي، -2
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 .40المرجع السابق، ص أمين خلفي ،  -3
 .34، عقد الشحن والتفريغ...، المرجع السابق، ص كمال حمدي -1
 .502المرجع السابق، ص   عوض،علي جمال الدين  -2
يبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل  «:  الفقرة األولى من ت.ب.ج على ما يلي 739تنص المادة  -3

 .»البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو ممثله القانوني
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نظامها القانوني الخاص، أشخاصها، الرحلة البحرية، ، مبادئ القانون البحري، السفينة، ملكيتها وعلي البارودي -1

 .167، ص 1985منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
النقل البحري للبضائع، معاونو الناقل البحري، تأجير السفن والنقل البحري، مع شرح علي جمال الدين عوض،  -2

 .502، ص 1992ونصوص اتفاقية هامبورغ، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، النظام القانوني لعقد النقل البحري في القانون اليمني دراسة مقارنة مع االتفاقيات الدولية، حسن عبد اهلل العنمى -3

 .156، ص 2007رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة النيلين، جمهورية السودان، 
23- René RODIERE, Emanuel DU PONTAVICE, Droit maritime, 12éme édition, 
Dalloz, Paris, 1997, p 358. 
24- George RIPERT, Droit maritime, 2éme édition, tome 2, librairie Arthur 
ROUSSEAU, Paris, 1992, p 466. 
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 .21، ص 1999المجلة القضائية، عدد خاص، د.و.أ.ت، الجزائر،  ،«مسؤولية الناقل البحري»حسان بوعروج،  -1
، دار الجامعة 1990لسنة  8إشكاالت تسليم البضائع في ظل قانون التجارة البحرية رقم  محمد هاني دويدار، -2

 .228، ص 1996الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
والقانون البحري  1924عقد النقل البحري للبضائع، دراسة في إطار اتفاقية بروكسل لسنة شتوان،  حياة -3

قانون، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في ال
 .106، ص 2006وزو، 

إذا وقع حادث فجائي يمنع الناقل من إفراغ البضائع في ميناء : »  ت.ب.ج على ما يلي 781تنص المادة  -4
 ناء التحميل.الوصول في مدة معقولة، يمكنه إنزال البضائع في أقرب ميناء أو إرجاع البضائع إلى مي

وتكون مصاريف إرسالها ثانية على عاتق الناقل، إال في الحاالت التي يكون فيها االمتناع عن إفراغ البضائع في مكان 
 «.الوصول يكتسي طابع القوة القاهرة
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 .60المرجع السابق، ص  رشيد الواحد، -1
 .39المرجع السابق، ص محمد هاني دويدار،  -1
 .61السابق، ص  المرجعرشيد الواحد،  -2
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 .48، 47المرجع السابق، ص ص  أمين خلفي، -3
يتعين على الناقل أو من يمثله تسليم البضائع في المكان المتفق » ت.ب.ج على ما يلي:  782تنص المادة  -4

ة، عليه للمرسل إليه القانوني أو من يمثله والذي يطالب باستالمها بناء على نسخة من وثيقة الشحن ولو كانت وحيد
 «.وفي حالة عدم إصدار أي وثيقة، فبناء على وثيقة نقل صحيحة

القانون البحري الجديد، مقدمة، السفينة، أشخاص المالحة البحرية، النقل البحري، الحوادث  مصطفى كمال طه، -1
 .270، ص 1995البحرية، التأمين البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية،  
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 .507، النقل البحري للبضائع...، المرجع السابق، ص ن عوضعلي جمال الدي -2
 .241، 1996مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  مصطفى كمال طه، -1
 .45المرجع السابق، ص  أمين خلفي، -2



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

57 
 

                                                           
المجلة ، 112383، ملف رقم 1994جانفي  01قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية(، بتاريخ  -3

 .132، ص 1994، 3القضائية ، عدد 
عندما تسلم البضائع من قبل الناقل أو من يمثله إلى المرسل إليه : »  ت.ب.ج على ما يلي 786تنص المادة  -4

 «.القانوني مقابل تسليم نسخة من وثيقة الشحن، تفقد النسخ األخرى أي قيمة لها
يتقدم المرسل إليه الستالم البضاعة أو رفض استالمها وإذا  إذا لم» ت.ب.ج على ما يلي:  793تنص المادة  -1

كان غير معروف، يودع الناقل البضاعة في المستودع في مكان أمين على نفقة وتبعة المرسل إليه ويقوم فورا 
 «.بإعالم الشاحن بذلك والمرسل إليه إذا كان معروفا

من  1ألغراض الفقرة » على ما يلي:  1978رغ لسنة الفقرة الثانية البند ب من قواعد هامبو 4تنص المادة  -2
 هذه المادة، تعتبر البضائع في عهدة الناقل:

 وحتى الوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائع وذلك: -ب
 بتسليمها إلى المرسل إليه، أو1-
ميناء التفريغ، بوضعها تحت تصرف المرسل إليه وفقا للعقد أو القانون أو العرف المتبع في التجارة المعنية ب-2

وذلك في الحاالت التي ال يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل، أو بتسليمها إلى طرف ثالث آخر توجب 
 «.القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ بتسليم البضائع له
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( النافذة في جمهورية مصر )قواعد هامبورغ 1978اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع كمال حمدي،  -3

، نطاق تطبيق االتفاقية وتفسيرها، مسؤولية الناقل، مسؤولية الشاحن، وثائق 1997العربية اعتبارا من أول نوفمبر 
 .56، ص 1998النقل، المطالبات والدعاوى، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود –تردام امسؤولية الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روخديجة نبات،  -1
)دراسة مقارنة، فرع ماجستير في القانون، فرع عقود ومسؤولية،  -النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا

 .38، ص 2013كلية الحقوق جامعة أحمد بوقرة، بومرداس 
 .506السابق، ص  النقل البحري للبضائع...، المرجععلي جمال الدين عوض،  -2
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لكيدية أو التعسفية من خالل مسطرةالمطالب ا  

التحفيظ العقاري   
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من قانون التحكيم 321 ضبابية الفصل  

بين االبقاء وااللغاء؟   



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

83 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

84 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

85 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

86 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

87 
 

 سؤال النجاعة القضائية وجواب

المفوض القضائي   
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 البناء القانوني للتجنيس في ضوء 

 القانون المغربي

                                                           
"تبين اإلحصاءات المتوفرة لدى وزارة العدل أن عدد األجانب الذين اكتسبوا الجنسية المغربية عن طريق التجنيس وصل   45

إحصاءات  أوردها  غالبيتهم من التونسيين والجزائريين والفرنسيين"  1141ما يناهز  2013و 2012إلى حدود سنتي 
ت في قانون الجنسية، ملقاة على طلبة الفصل الثالث، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، يعيش الفارسي، محاضرااألستاذ 

 .46، ص 2012.2013السنة الجامعية 
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 .232. المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش. ص 2004.2005محمد األطرش، القانون الدولي الخاص،  الطبعة الثانية   46

 .45سية المغربية، مرجع سابق. ص، يعيش الفارسي، محاضرات في قانون الجن   47
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، دار اآلفاق 2014، الطبعة الثالثة 62.02د: محمد المهدي، الجنسية المغربية في ضوء مستجدات القانون رقم   48

 .103المغربية للنشر والتوزيع، ص
لتعديالت، الطبعة د: محمد األطرش، أحكام قانون الجنسية المغربي دراسة في الجوانب النظرية والعلمية وفق آلخر ا  49

 .128، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، ص2009األولى 
ومصلحة البالد تتمثل باألساس في جلب النفع لها عن طريق تشييد مجموعة من  األوراش والمشاريع ترفع باالقتصاد وتخفف   50

 المملكة. من حدة البطالة، وكذا عدم المساس بالنظام العام واألمن والسكينة العامة، وتوابة
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 .46يعيش الفارسي، محاضرات في قانون الجنسية، مرجع سابق، ص  51
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محمد األطرش، أحكام قانون الجنسية المغربي دراسة في الجوانب النظرية والعلمية وفق آلخر التعديالت، مرجع سابق، ص   52

129. 
 .103، مرجع سابق، ص62.06د: محمد المهدي،الجنسية المغربية في ضوء قانون   53
، 2015د: أيوب عبد الرزاق، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء األول، مطبعة قرطبة، حي السالم. أكادير   54
 .121ص
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 .107، مرجع سابق، ص 62.06د: محمد المهدي،الجنسية المغربية في ضوء قانون   55
 .111، مرجع سابق، ص 62.06: محمد المهدي،الجنسية المغربية في ضوء قانون   56
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 .130د: أيوب عبد الرزاق، الوجيز في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  57
 .109، مرجع سابق، ص 62.06محمد المهدي،الجنسية المغربية في ضوء قانون   58
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من قانون الجنسية المغربي للتنصيص على ما يلي:" يجب على األجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية  11جاء الفصل   59
عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة األحوال االستثنائية المنصوص عليها في المغربية 

اإلقامة االعتيادية والمنتظمة في المغرب خالل السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس ،  -الفصل الثاني عشر : أوال
 "…الطلب ؛ مع اإلقامة في المغرب إلى حين البت في
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 .136د: أيوب عبد الرزاق، الوجيز في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص 60
 .137د: أيوب عبد الرزاق، الوجيز في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص 61
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يس يتضح من خالل الدراسة التي قمنا بها في هذا المطلب أن التجنيس العادي يمنح بموجب مرسوم حكومي، أما التجن  62

 االستثنائي يتم بموجب ظهير شريف صادر عن المؤسسة الملكية بعد نشرهما في الجريدة الرسمية.
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 المتعلق بمدونة االنتخابات،   9.97 رقم القانون بتنفيذ ،1997 أبريل 2 في الصادر 1.97.83 رقم الظهير الشريف  63
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، مطبعة دار القلم 2010، الطبعة األولى 62.06د: محمد المهدي، الجنسية المغربية في ضوء مستجدات القانون   64

 .127الرباط، ص
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 دور القضاء في حماية البيئة
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http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn8


 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

117 
 

http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn9


 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

118 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

119 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

120 
 

http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn10


 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

121 
 

http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn11


 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

122 
 

http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn12
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn13
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http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn42
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn43
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn44
http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn45
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http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftn52


 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

142 
 



 2017  يناير  20العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

143 
 

http://jilrc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9/#_ftnref1
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ـ التعليق على القرارات 2

 القضائية
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المؤرخ في  1/585تعليق على قرار قضائي عدد 

 161/03/2012ملف تجاري عدد  18/12/2014

                                                           
 (396-393منشور بمجلة قضاء والقانون الصفحة)   65
يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة  المنظم لمهنة المفوض القضائي على ما يلي: 03.81من القانون رقم  15تنص المادة  66

بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ األوامر واألحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة  الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقيام
 تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحالت والبيوعات العقارية وبيع

 .السفن والطائرات واألصول التجارية
يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا 

د استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سن
 .وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقوالت المادية تنفيذي

 .يقوم المفوض القضائي بتبليغ اإلنذارات بطلب من المعني باألمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ
ا القيام بمعاينات من ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيض

 نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعينه األمر
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مأمور التنفيذ أو عون التنفيذ كما تسميه المسطرة هو ذلك الموظف العمومي المنتمي إلى أحد أسالك موظفي المحاكم عهد إليه التشريع  67

المباشر رئيس مصلحة كتابة الضبط من جهة أو رئيس بالقيام بالمهام واألعمال المتعلقة بالتنفيذ ويمارس نشاطه تحت إشراف رئيسه 
المحكمة من جهة ثانية، واألصل أن عون التنفيذ يباشر عمله دون حاجة إلى استئذان حينما يتوفر على سند تنفيذي، اللهم بعض 

ائرة اختصاصات المحكمة التي االستثناءات القانونية لمباشرة مهامه خارج أوقات العمل أو إجراء حجز وهو ملزم بالقيام بمهامه داخل د
المحتوي للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية، 24/01/1958ينتمي إليها، وهو بهذا االعتبار يمثل السلطة العامة ويخضــع لظهير 

التي يتعرض لها ويتعين عليه احترام سلطة الدولة وأن يعمل على احترامها كما أنه يستفيد من حماية اإلدارة من التهديدات واإلهانات 
أثناء قيامه بعمله كما يحق له االستعانة بالقوة العمومية بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة إذا صادفته عقبات وعراقيل أثناء 

ء مباشرة التنفيذ، ويمنع عليه أن يمارس أي نشاط مهني يدر عليه دخال إال بمقرر وزيري وهو مسؤول عن كل هفوة أو خطأ يرتكبها أثنا
  تأدية وظيفته و أن يحفظ السر المهني في جميع األعمال التي يزاولها

  68وتتمتل المرحلة االولى للتنفيذ في ضرورة تبليغ المقرر الحائر لقوة الشيئ المقضي به. 
 05-1201    ملف عدد   2006-02-08   الصادر بتاريخ  "147رقم "  قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس 69

 ة القضائية شرعت لحماية الحق من الضياع او من الخطر المحدق به لحين انتهاء النزاع في الموضوع بين الطرفين .الحراس -
 وهو اجراء استثنائي ال يومر به اال اذا توفرت حالة االستعجال وعدم وجود وسيلة اخرى غير وضع الشيء موضوع النزاع تحت الحراسة. -
فضال عن قيام دعوى في الموضوع بين   التسيير اعطي فعال الحد الشريكين ولم يظهر قيام خلل في التسيير،لما تبين من وثائق النزاع ان  -

  .الشركاء تحتم القول بان الطلب الرامي الى فرض الحراسة كان في محله ويتعين تاييده النعدام اسسه
 من التصرف في أمواله. في حين يعتبر الحجز التحفظي مجرد ضمانة فقط لدى الدائن لمنع المدين 70 
  71المشرع ميز في هدا الصدد الحالة التي تكون فيها اموال بين يدي المدين نفسه وحالة التي توجد فيها هذه االموال بين يدي الغير. 

72 من ق م م " تباع األمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين. 462الفصل    
تهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير األجل ضروريا يقع البيع بعد ان

 لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن األمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز".
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بحيث أن المكلف بالبيع ملزم بالقيام بمعاينة ميدانية، وذلك من أجل اإلطالع على إن نجاح أي مزايدة مرتبط بالتحضير المادي لها   73

 طبيعة األشياء المراد بيعها ومعرفة أهميتها
نوع األموال المحجوزة و مكان وجودها و  -ساعة و مكان إجراء البيع –تاريخ البيع  –و يتضمن اإلعالن على الخصوص إسم المنفد عليه  74

من ق م م وبكل وسائل النشر التي تتناسب و  463و 462نشر إعالن البيع وفقا ألحكام المواد  و شروط البيع كما يتم أوقات معاينتها 
 أهمية األموال المحجوزة.
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يعتبر محضر المزايدة سند الملكية لصالح الراسي عليه المزاد،والمحكمة لما اعتبرته كذلك واقضت باستحقاق المطلوب ...المدعى فيه   75
 سو المزاد عليه،واستبعدت دفوع الطاعن الرامية الي تعطيل اثاره بعلة ان صدور قرار بعد النقض بالغاء الحكم االبتدائي القاضي بالقسمةلر

 وتصديا باالشهاد على التنازل عن الدعوى ليس من شانه المساس باالنتقال حق الملكية المدعى فيه الراسي عليه المزاد،تكون عللت قراراها
مجلة محكمة النقض العدد  4720/4/2014في ملف مدني عدد  2015ماي26الصادر بتاريخ  294ال سائغا وقانونا"قرار عددتعلي
 114صفحة 80
غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة  434و 433يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين  76

 أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية. ضبط المحكمة التي يجب
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 2005-1334    ملف عدد   2006-01-25   " الصادر بتاريخ98رقم "  قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس 77
 الصعوبة المعتد بها اليقاف تنفيذ حكم هي التي طرات بعد صدور الحكم موضوع الملف التنفيذي و قبل االنتهاء من عمليات التنفيذ . -
  .اذا اثيرت صعوبة بعد تمام اجراءات التنفيذ فال يعتد بها ويصبح االمر القاضي برفض الطلب المقام علىاساسها في محله ويتعين تاييده -

 2005-1400    ملف عدد   2006-01-25   " الصادر بتاريخ101رقم "  قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس  78
يحفظ حقوق الطرفين   طلبات المدعي بل له ان يعدلها او يغير فيها او يتعداها لغيرها او يقضي بخالفها بماللقضاء االستعجالي عدم التقيد ب

في الملف عدد  6/7/89الصادر بتاريخ  226وفي حدود استناده على االستعجال وعدم المساس باصل الحق )قرار المجلس االعلى عدد
 (.81ص  16المنشور بمجلة المعيار عدد 7102/87

عدول السيد الرئيس عن طلب اثارة الصعوبة الى تاجيل بيع المنقوالت لحين البت في دعوى االستحقاق ال يخرج عن اختصاصه وال عن 
 . االمر القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده -نطاق القواعد السابقة.
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تقرير حول ندوة "حوكمة عمل المجلس األعلى للسلطة القضائية: رؤية 

 ،استشرافية في ضوء مدونة السلوك القضائي والنظام الداخلي للمجلس"
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