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  :مقدمة
يعد توفري مسكن خاص من أبرز الرغبات اإلنسانية لكونه مرتبط باالستقرار، لذا شكل احلق يف السكن مطلبا 
اجتماعيا للعديد من احلركات االحتجاجية على مر التاريخ، األمر الذي دفع بالدول إىل اختاذ العديد من اإلجراءات 

يف  1948ها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر سنة من أجل ضمانه، حيث كرسته العديد من املواثيق الدولية من
دفع  ، مما112، وكذا العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل مادته 251مادته 

متجاوزا بذلك النقص الذي ساد الدساتري  20113من دستور  31املشرع املغريب إىل إقراره كحق دستوري يف املادة 
لذا أصبح ضمان احلق يف السكن توجها أساسيا يف املخططات السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف العديد . القدمية

  .من الدول

يف امتالك مسكن يأوي الفرد من التشرد، لكن أمام عجز الكثري من الفئات  ،ويتجسد احلق يف السكن
توفري مسكن خاص هلا نتيجة ضعف القدرة الشرائية فإا تضطر إىل إبرام عقود كرائية تشكل بديال االجتماعية عن 

  .واقعيا للتمتع ذا احلق

حنو املغرب طمعا يف  إال أنه أمام اشتداد أزمة السكن نتيجة احلرب العاملية األوىل ونزوح العديد من األوروبيني 
ماية، إضافة إىل رغبة مشرع فترة احلماية يف محاية املكتريني من املضاربني االمتيازات اليت توفرها هلم سلطات احل

القاضي باختاذ تدابري وأوامر وقتية خبصوص عقود الكراء الراجعة للمساكن  1928ماي  5ظهري العقاريني فإنه أصدر 
بالكراء السكين بعيدا يف انتظار إعداد قانون خاص  "حلظي ومؤقت"وما شاها، والذي وصف من خالل تسميته بأنه 

عن مقتضيات قانون االلتزامات والعقود الذي يعترب الشريعة العامة والذي أثبت قصوره عن اإلملام التام مبشاكل 
السلطة التقديرية للقضاء يف حتديد األسباب املشروعة لإلفراغ  كرية، إذ عمل هذا الظهري على منحالسكن ونزاعات األ

األمر الذي شكل فراغا تشريعيا أثر سلبا على استقرار العالقات الكرائية، فعمل املالك  دون وضعها على سبيل احلصر،
على إغالق حمالم وامتنعوا عن إجيارها تفاديا ملختلف املشاكل والرتاعات، األمر الذي زاد من تفاقم أزمة السكن، 

                                                             
لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية : "1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر سنة  25تنص املادة   -  1

  ... "االجتماعية الالزمة، له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات 
تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف : "من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 11جاء يف مضمون املادة  -  2

  ... "مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، 
تعمل الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل املتاحة، لتيسري : "من الدستور اجلديد للمملكة على أنه 31ل ينص الفص -  3

  :أسباب استفادة املواطنني واملواطنات، على قدم املساواة، من احلقوق التالية
  ... ".السكن الالئق؛  -
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ت الواجب تطبيقها ضد املالك املتعلق بالعقوبا 1941مارس  25ولتجاوز ذلك عمل املشرع على إصدار ظهري 
الذي يعد  19801دجنرب 25وغريها من الظهائر وصوال لظهري  1941أبريل  23الرافضني إجيار عقارام، مث ظهري 

أبرز تشريع خاص بالكراء السكين واملهين، إذ أتى بعدة مستجدات ذات أمهية كربى من قبيل التأكيد على أن عقد 
الكراء ال ينتهي بانتهاء مدته وإمنا بتوجيه إشعار باإلفراغ إىل املكتري مبين على أسباب جدية ومشروعة حمددة مبقتضى 

  . القانون

يف محاية مصاحل املكتري باعتباره الطرف الضعيف يف العالقة الكرائية خاصة مع  إال أن هذا الظهري قد أوغل
بروز فكرة محاية املستهلك، األمر الذي هدد مصاحل املكري يف استرداد ملكه عند حاجته إليه، رغم خضوعه لبعض 

املطلوب يف إطار إذ مل يستطع مواكبة نزاعات األكرية بالشكل  64.99و 63.99التعديالت مبقتضى القانونني 
الذي عوض  67.122مما دفع املشرع إىل سن القانون . تدعيم الوظيفة االقتصادية واالجتماعية لعقد الكراء املدين

حيث أتى مبجموعة من املستجدات لعل أبرزها تطبيق هذا القانون . لتجاوز خمتلف هذه اإلشكاالت 6.79القانون 
م املنصوص عليها يف املادة الثالثة منه، باإلضافة إىل مجع شتات العديد من على عقود الكراء اخلاضعة لشكليات اإلبرا

  .القوانني اخلاصة بالكراء املدين يف مدونة جديدة وإدخال العديد من التعديالت املهمة عليها

لغة األمهية وتعترب إشكالية إاء عقد الكراء أبرز إشكال يعاجله قانون الكراء السكين واملهين، لكونه حيمل آثارا با
بالنسبة لطريف العالقة الكرائية، إذ أن إاء الرابطة القانونية بني املكري واملكتري ال تبدو بتلك البساطة اإلجرائية اليت 
يتم إتباعها يف باقي العقود، خصوصا إذا علمنا أن املشرع ظل مقيدا بضرورة التوفيق بني مصاحل املكري وحقوق 

، ولعل هذا راجع إىل التصادم احلاصل بني حق امللكية كأبرز احلقوق العينية من جهة، وحق املكتري أثناء إاء العقد
السكن كحق شخصي من جهة ثانية؛ إذ أن ضمان أحدمها ال يكون إال على حساب اآلخر خاصة وأن كليهما 

وهو  67.12القانون وأمام هذه األمهية أفرد املشرع إلاء عقد الكراء بابا خاصا به ضمن  3.مضمونان دستوريا
الباب السابع الذي حدد فيه املشرع األسباب اجلدية واملشروعة إلاء العالقة الكرائية على سبيل احلصر تفاديا لتعنت 

                                                             
بشأن تنظيم العالقات  6.79يتضمن األمر بتنفيذ القانون رقم ) 1980دجنرب  25( 1401صفر  17صادر يف  1.80.315ظهري شريف رقم  -  1

يناير  21( 1401ربيع األول  14بتاريخ  3560التعاقدية بني املكري واملكتري لألماكن املعدة للسكىن أو لالستعمال املهين، اجلريدة الرمسية عدد 
 1420مجادى األوىل  13بتاريخ  1.99.210الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  63.99كما مت تعديله مبوجب القانون رقم . 68: ص، )1981

  .2448: ، ص)1999أكتوبر 7( 1420مجادى اآلخرة  26بتاريخ  4732، جريدة الرمسية عدد )1999أغسطس  25(
املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بني املكري  67.12بتنفيذ القانون رقم ) 2013نونرب  19( 1435حمرم  15صادر يف  1.13.111ظهري شريف رقم -  2

  .7328: ، ص)2013نونرب  28(1435حمرم  24 ، بتاريخ6208واملكتري للمحالت املعدة للسكىن أو لالستعمال املهين، اجلريدة الرمسية عدد 
  .لدستور اجلديدمن ا 31حق السكن مضمون دستوريا مبقتضى الفصل  -  3
  .2011من دستور  35وجاء النص على ضمان حق امللكية يف إطار الفصل  -   
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أو زوجه أو أحد  اج املكرياملكري يف املطالبة باإلفراغ ألي سبب حىت لو كان تافها، وجعل أمهها اإلفراغ الحتي
  .الذي يعترب موضوعا هلذا البحثو ،احلصرأقاربه احملددين على سبيل 

إلفراغ لالحتياج هو ذلك الطلب الذي يهدف من خالله املكري إىل إاء عقد الكراء الذي يربطه باملكتري فا 
نظرا حلاجته هلذا السكن بسبب تغري ظروفه العائلية أو الصحية أو بفعل تغري ظروف عمله أو دراسة أبنائه إىل غري ذلك 

وقد حصرنا دراسة  .ألوىل باالنتفاع مبلكه من الغرياالحتياج اليت ميكن للمكري الدفع ا اعتبارا لكونه امن مظاهر 
حتديدا لنطاق البحث ومتييزا له عن عقد الكراء التجاري املنظم مبقتضى  وذلك 1هذه اإلشكالية يف عقد الكراء املدين

سياق هو املنصب على األماكن املعدة للسكىن أو لالستعمال إال أن اإلفراغ الذي نعنيه يف هذا ال. 49.16القانون 
املهين والذي يكون بناء على دعوى قضائية بتصحيح اإلشعار باإلفراغ وبالتايل ال يدخل يف نطاق الدراسة حاالت 

  .اإلفراغ اليت تتم بشكل حيب بني األطراف

اهتمامنا الكبري بالقانون املدين : مل أمهها يفقد حتكم يف اختيارنا هلذا املوضوع جمموعة من الدوافع الذاتية جنل
إدراكا منا بأنه املنطلق الذي جيب االرتكاز عليه يف الدراسات القانونية، لذلك كان العزم األكيد على اختيار موضوع 

جة للسكن، مرتبط باال املدين، هذا فضال عن حداثة التعديالت املتعلقة بالتشريع املنظم إلشكالية اإلفراغ بسبب احلا
كما أنه من املواضيع اليت ميكن للطالب الباحث التوسع فيها مستقبال، دون أن ننسى أن ندرة األحباث يف جزئية 

  .اإلفراغ لالحتياج كانت حافزا دافعا للتركيز على هذه اإلشكالية رغبة منا يف حتقيق السبق العلمي يف هذا اال

ن املستجدات اليت أتت ا كما أ موضوعا يتصف باجلدة والراهنية،وأما الدواعي املوضوعية فتتجسد يف كونه 
املقتضيات التشريعية اليت تنظم هذه اإلشكالية لتشكل دافعا موضوعيا الختيار البحث يف هذا اال، دون أن  غالبية

كن يف عالقته ننسى ارتباطه باجلانب احلقوقي من خالل تقاطعه مع حق من احلقوق الدستورية أال وهو احلق يف الس
وسياسية  اقتصادية واجتماعيةحبق امللكية، باإلضافة إىل ما لقضايا الكراء عموما ولإلفراغ لالحتياج خصوصا من أمهية 

مما سيضفي نوعا من الواقعية والعملية لبحث ينجز يف هذا اإلطار، كما أن اإلشكاالت اليت تطرحها أحكام اإلفراغ 
وحجم القضايا اليت تعرض على احملاكم املغربية مبختلف درجاا كانت من بني أبرز األسباب اليت دفعت فريق البحث 

  .إىل اختيار البحث يف هذه اإلشكالية

                                                             
يف الفصل باعتباره العقد الذي مبوجبه يفوت طرف منفعة منقول أو عقار خالل مدة حمدد مقابل أجرة معينة يلتزم الطرف اآلخر بدفعها له حسبما جاء  -  1

  .من قانون االلتزامات والعقود 623
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مرحلة البحث يف هذا املوضوع مل تكن باألمر السهل إذ واجهتنا عدة صعوبات كان أمهها قلة املراجع إن 
صفة عامة املتخصصة يف إشكالية البحث إن مل نقل أا منعدمة فكل املراجع املتاحة تتحدث عن إاء عقد الكراء ب

قة الكرائية وليس باعتبارها إشكالية البد وأن يف حيز صغري كسبب من أسباب انتهاء العال وتؤطر اإلفراغ لالحتياج
وحىت إن وجدت مراجع تعاجل بنوع من التفصيل هذه اإلشكالية إال أا كانت تتناوهلا يف . تستأثر باالهتمام والتحليل

 وفقتها لتعامل مع املعلومة من جهة ومقاربظل القوانني القدمية األمر الذي حيتم على الباحث بذل جهد مضاعف يف ا
كما أن طبيعة اإلشكالية موضوع الدراسة وارتباطها الكبري باالجتهاد القضائي . النص املعمول به حاليا من جهة ثانية

والتوجهات الفقهية اليت تتضارب حوهلا حتمت علينا البحث عن مقاالت وأحكام قضائية إلغناء البحث واإلملام 
يف عدة مدن، وأشهر املواقع اجلامعية، باإلضافة إىل حضور  بإشكاالته فكان من الالزم التنقل لكربيات املكتبات

  .من املعرض الدويل للنشر والكتاب بالبيضاء من أجل التنقيب عما يفيد موضوع البحث 23النسخة 

وسنحاول من خالل صفحات هذا البحث املتواضع أن نعاجل اإلشكاليات اليت تطرحها قضية اإلفراغ لالحتياج 

على التوفيق بني مصاحل  نياملغربي والقضاء املشرع كيف عمل: ة عن إشكالية جوهرية وهيوذلك من خالل اإلجاب
  ؟ 67.12باملسكن من خالل القانون  رحق املكتري يف االستقرابني املكري يف استرجاع ملكه و

الطرفني يف كيف صاغ املشرع محاية : إال أن هذه اإلشكالية اجلوهرية تتفرع عنها عدة تساؤالت فرعية من قبيل
ميدان يسود فيه سلطان اإلرادة؟ وهل مت ذلك على حساب نظرية العقد وااللتزامات التبادلية؟ وكيف تعامل القضاء 

؟ وما 67.12مع هذه املقتضيات اجلديدة اليت نزل ا املشرع إىل ساحة العدالة يف السنوات األوىل من تطبيق القانون 
فراغ حلاجة املكري للسكن؟ وأين تتجسد صور االحتياج املربر اليت ميكن االستناد هو نطاق تطبيق القواعد املتعلقة باإل

  عليها؟ مث ماذا عن التدابري واإلجراءات سواء منها القضائية أو غري القضائية الواجب إتباعها لبلوغ اإلفراغ؟

املكتري هو أمر صعب  ومتاشيا مع إشكالية املوضوع فإننا نفترض أن رهان التوفيق بني مصاحل املكري وحقوق
، ولذا فإن املنال تشريعيا وعمليا، ألن تكريس ضمانة للمكتري لن يكون إال على حساب املكري والعكس صحيح

  .كل ضمان أو مصلحة مقررة ألحد طريف العقد ستكون على حساب اآلخر

لوقوف على روح تبين منهج حتليلي من خالل اولإلجابة عن هذه اإلشكاالت فإن موضوع البحث فرض علينا 
بعض النصوص القانونية املؤطرة لإلفراغ بسبب احلاجة للسكن واالسترشاد بتفسري الفقه واجتهاد القضاء من أجل 
الكشف عن غاية املشرع من وضع نص معني، باإلضافة إىل مقاربة النصوص القانونية بعضها ببعض دف تشكيل 
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وملا كانت الدراسات القانونية من  .املنظمة إلشكالية الدراسة زاوية نظر صحيحة لقصد املشرع حول بعض املقتضيات
حيث اجلوهر تقبل بالتعددية املنهجية؛ فقد مت االعتماد باألساس على املنهج املقارن من خالل املقارنة بني القانون 

لصناعي مع نظريه املعتمد يف الكراء التجاري وا) 67.12(املعمول به يف قضايا األكرية السكنية واملهنية
ونظريه  -امللغى– 1980دجنرب  25، كما عملنا من خالل هذا البحث على املقارنة بني ظ )49.16(واحلريف

نون اجلديد وكذا الضمانات من أجل حتديد أبرز املستجدات اليت كرسها القا) 2013نونرب  19ظ(اجلاري به العمل
  .بينهما لطريف العالقة الكرائية يف سبيل كسب رهان التوفيق املمنوحة

يقتضي والتساؤالت اليت يطرحها موضوع البحث فإن األمر  تاعتبارا ملا تقدم ومن أجل اإلجابة عن اإلشكاليا
  :وفق التصميم التايل منا تقسيمه إىل فصلني

  

  .اإلفراغ لالحتياج ضوابطه وصوره: الفصل األول

  .املسطرة املتبعة لبلوغ اإلفراغ من احملل املؤجر: الفصل الثاين
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  صورهاإلفراغ لالحتياج ضوابطه و: الفصل األول
الشروط و الضوابط مناقشةإن البحث يف موضوع اإلفراغ لالحتياج يف عقد الكراء املدين يقتضي منا بالضرورة 

اليت يعد آخرها القانون إطار القوانني اخلاصة بالكراء و الالزمة ملمارسة هذا احلق املخول لألشخاص املستفيدين منه يف
دة للسكىن أو لالستعمال املهين املكتري للمحالت املعالعالقات التعاقدية بني املكري واملتعلق بتنظيم  67.12رقم 

لقانون املنظم ومقارنتها بتلك القواعد املنصوص عليها يف ا. 451الذي نص على هذا احلق يف الفقرة الثانية من املادة و
إاء العقد، اج املربر إلفراغ احملل املؤجر وكما يستدعي منا مناقشة صور االحتي. للكراء التجاري والصناعي واحلريف

  .هذا فضال عن وسائل إثبات هذا االحتياج

لصور  اعتبارا ملا تقدم، سنتناول يف هذا الفصل ضوابط اإلفراغ لالحتياج يف مبحث أول على أن نتطرق
  .كذا وسائل إثباته يف مبحث ثانحتياج املربر لإلفراغ واال

  ضوابط اإلفراغ لالحتياج: المبحث األول
سبب حاجته للسكن الذي يف ملكه؛ قيد املشرع املغريب من سلطة املكري يف طلب اإلفراغ من احملل املأجور ب

ملا كان رهان ، و)املطلب األول(لالحتياجفراغ اليت بإمكاا االستفادة من طلب اإل الفئاتذلك من خالل حتديد و
املكتري فإن املطالبة بإفراغ العني املكتراة يلة بالتوفيق بني مصاحل املكري والكف املشرع املغريب هو البحث يف السبل

  ).املطلب الثاين(البد أن تتوافر فيها عدة شروط

  ن من طلب اإلفراغ لالحتياجواألشخاص المستفيد: المطلب األول
ب على املكري جي" :، على أنهمنها الثانيةوخصوصا الفقرتني األوىل و ،67.12 من القانون 452 املادةتنص 

  :مشروعة من قبيلاملكتري يستند إىل أسباب جدية و عقد الكراء أن يوجه إشعارا باإلفراغ إىلالذي يرغب يف إاء 

                                                             
استرداد احملل املكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه املباشرين من الدرجة ... :" على ما يلي 45جاء يف الفقرة الثانية من املادة  1

 15.01ص عليه يف القانون رقم وما يليها من املدونة، أو املكفول املنصو 369من الوصية الواجبة املؤسسة مبقتضى املادة  -إن وجدوا–األوىل أو املستفيدين 
  ."...؛)2002يونيو  13( 1423 يف فاتح ربيع اآلخر 1.02.172املتعلق بكفالة األطفال املهملني الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

إذا كان املقصود سكىن ميكن للقاضي أيضا تصحيح اإلشعار باإلفراغ "  :الذي كان ينص على أنه 1980دجنرب  25من ظهري  13يقابلها الفصل   - 2
وما يليه من مدونة األحوال  266من الوصية الواجبة املؤسسة مبقتضى الفصل  -إن كانوا –املكري بنفسه باحملل أو أصوله أو فروعه املباشرين أو املستفيدين 

  ."الشخصية
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أو فروعه املباشرين من الدرجة األوىل أو استرداد احملل املكتري لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله -
ما يليها من مدونة األسرة، أو و 369من الوصية الواجبة املؤسسة مبقتضى املادة  -إن وجدوا –املستفيدين 

املتعلق بكفالة األطفال املهملني الصادر بتنفيذه الظهري  15.01املكفول املنصوص عليه يف القانون رقم 
  ).2002يونيو 13(1423اتح ربيع اآلخر يف ف 1.02.172الشريف رقم 

- ". ... 

يتضح أن املشرع قد  - 1980دجنرب  25من ظهري  13مقارنتها بالفصل و-  من خالل مضمون هذه املادة
وذلك بإضافة زوج  طلب اإلفراغ لالحتياجيف إطار القانون اجلديد على توسيع دائرة األشخاص املستفيدين من  عمل

ستجدات اليت عرفتها م املقتضيات املتعلقة بالكراء مع جمموعة من املقد الء يكون املشرعاملكفول، وبذلك املكري و
املتعلق  15.01، ومقتضيات القانون 1منه وما يليها 369خرى مثل قانون مدونة األسرة وخاصة املادة القوانني األ

بيل احلصر يف املكري وزوجه على س وبالتايل فقد حدد املشرع األشخاص املستفيدين. 2بكفالة األطفال املهملني
  ).الفقرة الثانية(املكفولاملستفيدين من الوصية الواجبة و مث) الفقرة األوىل(أقاربهبعض و

  بعض أقاربهالمكري، زوجه و: الفقرة األولى
للمكري صالحية طلب إفراغ احملل املكترى لسكناه الشخصية أو  67.12خول املشرع يف إطار القانون 

   ).ثانيا(ة طلب اإلفراغ إلسكان بعض أقاربه، كما أعطاه احلق يف إمكاني)أوال(زوجهلسكن 

  .زوجهالمكري و: أوال

  :وتفصيل ذلك كما يلي

 : املكري_ أ

                                                             
إلبن أو البنت قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء يف ثلث تركته من تويف وله أوالد ابن أو أوالد بنت ومات ا: "من مدونة األسرة أنه 369تنص املادة  - 1

  ".وصية باملقدار والشروط اآلتية
  .20: ، ص28، العدد 2015رصد للمستجدات واستحضار لألهداف، جملة الفقه والقانون، فرباير : 67.12حممد احلمياين، قانون الكراء  -2
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، سواء تعلق األمر 1من البديهي أن يكون املكري هو أول مستفيد من رخصة اإلفراغ بسبب احلاجة إىل السكىن
أو تلك املعدة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلريف من خالل  2لالستعمال املهينبإفراغ احملالت املعدة للسكن أو 

  . منه 193املادة 

قهية حول ما أثار جمموعة من اإلشكاالت الف 67.12من القانون  45إال أن املشرع يف إطار صياغته للمادة 
  .ن يكون غري ذلكأنه من املمكن أالضروري أن يكون املكري مالكا للمحل أم إذا كان من الالزم و

عطى ال جيب أن يؤخذ على فإذا كان األصل أن يكون املكري هو نفسه مالك الشيء املؤجر، فإن هذا امل
هذا ما ينص عليه املكري غري مالك للشيء املؤجر و إذ ترد عليه بعض االستثناءات اليت ميكن أن يكون فيها يتهإطالق

 يكن هلم على مل من: "حيث إنه 4العقود املغريبو من ظهري االلتزامات 630الفصل املشرع املغريب صراحة من خالل 
". جيز هلم إكراؤهزي على منقول مل الشيء إال حق شخصي يف االستعمال أو السكىن أو حق يف حبسه أو رهن حيا

الوارد فيه  5خبصوص املقصود من لفظ املكري اآلراءجعل  45هذا التعدد يف مراكز املكري إضافة إىل صياغة املادة و
  .6تنقسم إىل فريقني

 ال صلة له باملكري غري املالك،من أجل السكىن مرتبط بامللكية و أن حق اإلفراغ األول يذهب إىل القول الفريق
جح يف هذه احلالة حق املكتري يف البقاء بالعني إذ ير حق املالك يف االنتفاع مبلكه ويقوم هذا على أساس املفاضلة بنيو

ال يتأتى  138لنظرا ألن فهم الفصو:" الدكتور عبد القادر العرعاري يؤكدويف نفس املوقف . 7حق األول عن الثاين
ي املعين هنا هو لذلك فإن املكر )1980دجنرب  25أي ظهري (من نفس الظهري 149إال بربطه مبضمون الفصل 

                                                             
  م،2001/هـ1422 الت السكنية، اجلزء الثاين موجبات اإلفراغ،  األمحدية للنشر، الدار البيضاء أنفا،احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احمل -1

  .182:الطبعة الثالثة، ص
  .67.12من القانون  45الفقرة الثانية من املادة  -2
  اجلزء املتعلق بالسكن امللحق باحملل التجاري أو الصناعي أوجيوز للمالك املطالبة بإفراغ "  :على أنه 49.16من القانون  19تنص الفقرة األوىل من املادة  -3

  ... ."احلريف ليسكن فيه بنفسه
  .مبثابة قانون لاللتزامات والعقود املغريب) 1913غشت  12( 1331رمضان  9ظهري  -4

ال يشترط إلبرام عقد الكراء أن يكون املكري " :أنه 1606/1/6/2010 ، ملف مدين عدد06/12/2011جاء يف قرار حملكمة النقض مؤرخ يف  - 5
م، الطبعة األوىل، 2015/هـ1436أورده عمر أزوكار، قضاء حمكمة النقض يف الكراء املدين، مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء، ." مالكا للعني املكراة

  .363: ص
وتطبيقاته القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون اخلاص، جامعة  1980دحنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : حياة الرباقي،حق املطالبة باإلفراغ - 6

  .127:، ص2005/2006حممد اخلامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية اكدال الرباط، وحدة القانون املدين املعمق، 
  .182: ص، مرجع سابق احلسني بلحساين، -7
  .67.12من القانون  45يقابله املادة  -8
  .67.12من القانون  49يقابله املادة  -9
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 إجيار العقارات املعدة للسكن الذين حيترفون مهنة الوساطة يف ليس غريه من املكرين اآلخريناملالك للعقار و
االستعمال املهين، ألن الغاية من إقرار هذا احلق هو متكني املكرين املالك من استرجاع عقارام املأجورة للضرورة و

   .1"العائلية األمر الذي ال يتوفر بالنسبة للمكري الوسيط

إىل القول بتعميم هذا احلق على كل املكرين بصفة مطلقة سواء كان مالكا أو غري  أما الفريق الثاين فيذهب
أن إجازة ا تنظم العالقات بني املؤجرين واملستأجرين وبأن القوانني اخلاصة بالكراء إمن مالك مستدلني على ذلك

 ن الباطن أي الوسيط يف الكراءلذلك فإن حرمان املؤجر م، وةليس حبق امللكيغ لالحتياج مرتبطة حبق املنفعة واإلفرا
   .2باعتباره صاحب احلق يف املنفعة طول مدة اإلجيار من هذه الرخصة يكون حتكما ال حمل له

من  49أن الرأي األول هو األقرب للصواب بالنظر لوجاهة حججه ولصراحة املادة  - يف نظرنا–الواضح 
فراغ لالحتياج أن يكون احملل املطلوب إفراغه باإل اإلشعار اليت اشترطت يف قبول طلب تصحيح 67.12القانون 

ملكا للمكري، وبالتايل فاملنفعة مرتبطة بامللكية وال ميكن للمؤجر من الباطن أن يطالب باإلفراغ حلاجته للسكن، علما 
 درجاا،اكم املغربية مبختلف احملوهذا ما تؤكده العديد من القرارات الصادرة عن  3أن املالك أوىل مبلكه من الغري

يف امللف  16/12/1977 الصادر بتاريخ 397رقم  )حالياحمكمة النقض (حيث جاء يف قرار للمجلس األعلى
يكون مقال الدعوى فاسدا إذا مل يذكر فيه اسم املالك وصفته وال يكفي أن يذكر : "يلي ما 643164املدين عدد 

   .5"اسم الويل إذا كان املالك قاصرا فيه

                                                             
 -2012ذكر الطبعة،  عبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة، الكتاب الثاين عقد الكراء املدين، مكتبة دار األمان، الرباط، بدون -1

  . 174:ص ،2013
: م، الطبعة الثانية، ص2016/هـ1437نزهة اخللدي، الوجيز يف العقود املسماة عقد البيع عقد الكراءـ، مطبعة تطوان، : أيضا يف نفس التوجه انظر -   

252.  
  .183: ص مرجع سابق،موجبات اإلفراغ،  2احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، ج احلسني بلحساين،  - 2
  :انظر يف هذا السياق - 3
  .165: مرجع سابق، ص ،ر العرعاريعبد القاد - 
  .184: مرجع سابق، ص، احلسني بلحساين - 
  .128: وتطبيقاته القضائية، مرجع سابق، ص 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 
قضاء حمكمة النقض يف الكراء املدين ، أورده عبد العزيز توفيق، 436/85، امللف املدين عدد 5/10/1992املؤرخ يف  2334قرار الس األعلى عدد  - 

  .54:، ص م، الطبعة األوىل2012/هـ1433، مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء، 1957/2011من سنة 
  . 27ص، مرجع سابق عبد العزيز توفيق، -4
، منشور مبجلة قضاء الس األعلى 3041/91يف امللف املدين عدد  563، حتت عدد 25/1/1996بتاريخ  األعلىويف قرار آخر صادر عن الس  -5

حيث جاء  .50: ط، ص.ت، د.أورده حممد بفقري، قوانني الكراء والعمل القضائي املغريب، مطبعة النجاح اجلديدة، د. وما يليها 86:، ص50و 49عدد 
 لالحتياج يشترط عليه أن باإلفراغمن خالل هذا القرار يتضح أن املطالب ."إذا أثبت املدعي متلكه ملدة ثالث سنوات ال تقبل دعوى اإلفراغ لالحتياج إال:" فيه
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املطالب باإلفراغ للسكىن يف املالك وحده ال يعين حسم كل خالف حوله علما بأن حاالته إال أن حصر 
  :وهذا ما يتجلى يف ،1متعددة

ال يعترب عدم متلك املالك للعقار كامال سببا يف عدم أحقيته يف املطالبة باإلفراغ  :املالك على الشياع-
 2ع، فإن الشركاء الذين حيق هلم إدارة املال الشائعكا على الشيانه إذا كان احملل املطلوب إفراغه مملوإالحتياجه، حيث 

وهذا ما تؤكده العديد من  3.لالحتياج، ولو مل يكونوا هم املكرين اغهم أنفسهم الذين يستطيعون املطالبة باإلفر
  4.القرارات الصادرة عن حمكمة النقض

، أن يطالب بإفراغ ؤجرحيق للمالك الذي تقوم لديه حاجة حقيقية لسكىن احملل امل :املالك شخص اعتباري-

  5.املكتري سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

عندما يتعلق األمر باملكري فال فرق يف ذلك بني أن يكون رجال أو امرأة، متزوجا أو غري  :املالكة املتزوجة-

الرغم من أن الزوجة تقع نفقتها على بمسألة ثبوت احلاجة للسكىن، ف متزوج، إذ ال مكان لالعتبارات الذاتية يف
إال أن قانون الكراء ال مينع الزوجة مىت كانت مالكة ومكرية من  187زوجها طبقا ألحكام مدونة األسرة يف املادة 

ها ال يتوفر على املطالبة بتصحيح اإلشعار باإلفراغ من أجل أن تسكن يف احملل هي وزوجها وأبناؤها، مىت كان زوج
الزوجة وإن كانت نفقتها على زوجها طبقا : "ه إىل القولويف هذا ذهب الس األعلى يف قرار ل. 6ملك يسكن فيه

لقانون األحوال الشخصية فإن قانون الكراء السكين املذكور ال مينعها وهي مالكة ومكترية من أن تطلب تصحيح 
  7."وأبناؤها وزوجهاسكن باحملل هي لاإلشعار باإلفراغ ل

  : زوج املكري - ب

                                                                                                                                                                                              
إىل أن املشرع يف إطار القانون  اإلشارةوجتدر (يثبت متلكه للعني املؤجرة ملدة ثالث سنوات، وذا فال ميكن للمكري غري املالك أن يطالب باإلفراغ هلذا السبب 

  ).منه 49شهرا استنادا للمادة  18قلص مدة التملك إىل  67.12اجلديد رقم 
  .129:مرجع سابق، ص، وتطبيقاته القضائية 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ -1
  .من قانون االلتزامات والعقود املغريب 971راجع الفصل  -2

  .185:مرجع سابق، ص موجبات اإلفراغ، 2احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، ج حساين،لاحلسني ب - 3
  .130:مرجع سابق، ص ، أورده حياة الرباقي،4910/1/8/1994، ملف مدين عدد، 7/3/1996املؤرخ يف  1377د على عدقرار الس األ - 4
  . 185: احلسني بلحساين، مرجع سابق، ص - 5
، الطبعة األوىل، 2013باط، عبد الرمحان الشرقاوي، قانون العقود املسماة، الكتاب الثاين العقود الواردة على منفعة الشيء عقد الكراء، مطبعة األمنية الر - 6
  .142: ص
، أورده عبد العزيز توفيق، عقد الكراء يف 105: ، ص40، قضاء الس األعلى، عدد 22/12/1986املؤرخ يف  2983رقم حمكمة النقض قرار  - 7

  .106: ، الطبعة الثانية، ص1996التشريع والقضاء دراسة تأصيلية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 
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أنه أضاف زوج املكري لقائمة املستفيدين  67.12من بني املستجدات اليت أتى ا قانون الكراء اجلديد رقم 
الذي مل يشر هلذا يف فصله  6.79الذين حيق للمكري املطالبة بإفراغ احملل املكرى حلاجتهم إليه، خالفا للقانون 

   .1ترب حسنة حتسب للقانون اجلديدالثالث عشر، وهذا يع

إال أنه من الناحية العملية غالبا ما كانت احملاكم تقضي حبق املكري يف املطالبة بإفراغ احملل املأجور حلاجته إليه 
 مل يكن ينص على ذلك، إذ شكل هذا 6.79يف إسكان زوجه حىت قبل صدور القانون اجلديد رغم أن القانون 

-على أن املقصود بنفس املكري  مت التأكيدففي قرار صادر عن حمكمة النقض . اجتهادا قضائيا يف هذا اال التوجه
إسكان زوجته واستفادا من مشروعية  ضرورة -1980دجنرب  25من ظهري  13املنصوص عليها يف الفصل 

، وبالتايل فإن إسكان الزوجة يعين 2يةالنص ما دامت طبيعة املقتضيات القانونية والشرعية تقتضي املساكنة الشرع

ن أَ هن آياتمو﴿: مصداقا لقوله تعاىل 4وهلذا التوجه القضائي أساس يف الشريعة اإلسالمية. 3سكىن الزوج لنفسه
لَخق َكم أَنفِسن أَلكم م ِ وم لقَآلياتِ  كلي ذَن فة إِحمرو ودةكم مبين لَعا وجيهلَلتسكنوا إِزواجا
ي5﴾كرونفَت .  

ميكن للمكري املطالبة بإفراغ احملل املأجور إلسكان زوجته يف احلالة اليت ال يكون مقيما معها، كأن يكون  إذ
جاء يف حيثيات قرار  عمله أو جتارته خارج املغرب، فهذا األمر خيوله حق املطالبة باإلفراغ حلاجة زوجته، وهذا ما

وينطبق نفس  .15/11/19936، بتاريخ 91/347مدين رقم ، ملف 29/94صادر عن حمكمة النقض عدد 
احلكم على املرأة املعتدة خالل فترة عدا، إذ تعتد املطلقة أو املتوىف عنها يف فترة العدة يف مرتل الزوجية أو يف مرتل 

 عنها ، حيث عمل املشرع من خالل هذه املادة على ضمان سكىن املطلقة واملتوىف7آخر خيصص هلا طيلة مدة العدة

                                                             
املنظم للعالقات التعاقدية بني املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكىن أو لالستعمال املهين،  67.12حياة الرباقي، اإلاء والفسخ يف ظل القانون رقم  - 1
110: ، العدد الثالث، ص2016ربيع القضائية، جملة علمية فصلية حمكمة تعىن بنشر الدراسات واألحباث القانونية والفقهية و: لة املغربية يف الفقه والقضاءا.  
ندوة علمية مبحكمة االستئناف بسطات، مستجدات قانون الكراء احملالت املعدة للسكىن أو لالستعمال املهين، الباب املتعلق بانتهاء عقد تقرير  : انظر أيضا -

  .9: ،ص2014نونرب  20الكراء، بتاريخ 
  : احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني: "من مدونة األسرة 51تنص املادة  - 2
  ... ."املساكنة الشرعية مبا تستوجبه من معاشرة زوجية.1 

: ، ص55منشور مبجلة قضاء الس األعلى عدد  945/00، ملف مدين عدد 38/75، عدد 17/10/2000حمكمة النقض بتاريخ عن قرار صادر  - 3
  .45:قوانني الكراء والعمل القضائي املغريب، مرجع سابق، صيليها، أورده حممد بفقري،  وما 56

  . 143/144: عبد الرمحان الشرقاوي، قانون العقود املسماة، الكتاب الثاين العقود الواردة على منفعة الشيء عقد الكراء، مرجع سابق، ص - 4
  . 21: سورة الروم اآلية - 5
  .247: شريع والقضاء دراسة تأصيلية، مرجع سابق صأورده عبد العزيز توفيق، عقد الكراء يف الت - 6
  .من مدونة األسرة 131و 84املادتني  - 7
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، وبالتايل ميكن للزوج 1تفاديا لكل مظاهر التشرد الذي قد يطاهلا بالطرد من طرف الكري، أو الورثة أو غريهم
أما إذا انقطعت أواصر العالقة الزوجية . يف فترة العدة طليقتهاملكري املطالبة بإفراغ حمله املأجور للغري حلاجته إلسكان 

فراغ حكام ويكون طلب الزوج املالك اإلة يف حكم الزوجة وبالتايل ال ختضع هلذه األبعد انتهاء العدة فال تعترب املطلق
إال أنه يف الواقع ال يعقل أن يستجيب القضاء لطلب املكري إفراغ احملل إلسكان  .سكاا باطال وغري مؤسس قانوناإل

سببا جديا لإلفراغ حيث بإمكان  طليقته إال بعد انتهاء هذه املدة وذلك بالنظر لطول أجل املسطرة، ولكونه ليس
املكري كراء مرتل آخر لزوجته بدل إفراغ املكتري خاصة إذا كان عقد الكراء قدميا وكان املكتري ملتزما بواجباته 

  وله أسرة قد نكون عرضة للتشرد والضياع

على الزوج جعل  املطلقة حاضنة ألوالد املالك املكري فإن املشرع عندما أوجب النفقةويف احلالة اليت تكون 
ألوالده حمال لسكناهم أو أن يؤدي املبلغ  يهيئ، وجيب على األب أن 2توفري سكن الئق للمحضون من واجبات النفقة

جر للغري فيمكنه ؤيف احملل الذي ميلكه وامل 4وبالتايل إذا قرر املكري إسكان احلاضنة ،3الذي تقدره احملكمة لكرائه
 .5إفراغه حلاجته إليهباملطالبة 

  أقارب المكري: ثانيا
فراغ من أجل ي املستفيدين من حق املطالبة باإلأقارب املكر 67.12من القانون  45حدد املشرع يف املادة 

  .ىلوإسكام يف أصول املكري وفروعه املباشرين من الدرجة األ

  أصول املكري -أ

دجنرب  25من ظهري  136خالل الفصل بالوقوف عند البعد الداليل للنص القانوين نرى بأن املشرع املغريب من 
املعدل  67.12من القانون  45يف حني نرى بأن املادة " الفروع املباشرةو األصول"كان قد وظف لفظ  1980

                                                             
  .205: ، الطبعة السادسة، ص2013الدار البيضاء، -حممد األزهر، شرح مدونة األسرة، مطبعة دار النشر املغربية، عني السبع- 1
  .من مدونة األسرة 171املادة  - 2
  .ألسرةمن مدونة ا 168املادة  - 3
  16: ص مرجع سابق، و لالستعمال املهين،نون كراء احملالت املعدة للسكىن ندوة علمية بسطات، مستجدات قا - 4
، رسالة )نوذجا(مسرية الزباخ، محاية حق السكن يف مدونة األسرة، حق املرأة يف مسكن الزوجية ومسكن احلضانة : للمزيد من التوسع يف هذا الشأن يراجع - 5

بحث يف قانون األسرة دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، وحدة التكوين واللنيل 
  .يليها وما 48: ، ص2006/2007املغريب واملقارن، 

ميكن للقاضي تصحيح اإلشعار باإلفراغ إذا كان املقصود "  :على ما يلي 67.12املعدل مبوجب القانون  1980دجنرب  25من ظهري 13ينص الفصل  - 6
ا يليه من مدونة وم 266من الوصية الواجبة  املؤسسة مبقتضى الفصل  -إن كانوا –سكىن املكري بنفسه باحملل أو أصوله أو فروعه املباشرين أو املستفيدون 

  ."األحوال الشخصية
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لسؤال حول لعل هذا يطرح او". ع املباشرة من الدرجة األوىلالفروو األصول"للظهري املذكور أعاله قد أتت بلفظ 
  التحديد يف الصيغة اجلديدة للنص القانوين؟السر وراء هذه الدقة و

عني حسب نص املادة تللمكري إمكانية طلب إفراغ حمله املأجور للغري إلسكان أصوله، وي 45منحت املادة 
 ينطبق على األبوين دون غريهم من األجداد املذكورة أن يكون األصول ممن تربطهم باملكري عالقة مباشرة، وهذا ما

إذا جدت لديهم حاجة ماسة للسكىن، دون متييز بني األب أو األم  -1غالبية الفقه يف هذا االسار عليه  وفق ما-
منها القرار الصادر عن حمكمة  ،2املباشرين من الدرجة األوىل، وهذا ما أكده القضاء املغريب يف العديد من القرارات

الذي يؤكد فيه على أن املالك له احلق يف استرجاع املسكن، قصد السكىن به شخصيا أو لفائدة  ستئناف بالبيضاءاال
   .3أحد أصوله أو أحد فروعه دون متييز بني ما إذا كان هذا األصل أو الفرع ذكرا أو أنثى

  :فروع املكري - ب

جمبول بالفطرة على  لشخصية فهوال يقف سعي اإلنسان إىل الكسب والتملك عند حدود إشباع حاجياته ا
 املكري املباشرين فروع دفع املشرع إىل اعتبار وهذا ما ،4يتعلق بظروف عيشهم هتمام كذلك بأوالده يف كل مااال

من أجل إسكام  -اليت يف ملكه  -من الدرجة األوىل من بني الفئات اليت ميكن للمكري املطالبة بإفراغ العني املكتراة 
حاجتهم للسكن هو جزء من اضطرار ئة يتحدد يف أن اضطرار األوالد وللحق املخول هلاته الفألن األساس القانوين 

من القانون  45حيث إن الفرع بوجه عام هو كل ما تفرع عن األصل، ذلك أنه بالنظر لنص املادة و .5املكري نفسه

                                                             
  :انظر يف هذا -1
  .174: عرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة عقد الكراء املدين، مرجع سابق، صعبد القادر ال-   
  .135: وتطبيقاته القضائية، مرجع سابق، ص 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : باإلفراغحياة الرباقي، حق املطالبة -   
  .117: ، ص1996أمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين، مطبعة دار النشر املغربية، الطبعة األوىل -   
  .188: بات اإلفراغ، مرجع سابق، صموج: احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، اجلزء الثاين-   
  .175: ، ص1:، أورده عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، هامش92/3675، ملف مدين عدد 18/11/1997قرار الس األعلى املؤرخ يف  -2
، منشور مبجلة احملاكم املغربية، عدد 872726، ملف مدين عدد 1471، عدد 28/6/1988قرار صادر عن حمكمة االستئناف بالبيضاء بتاريخ  -3

  .46: كراء والعمل القضائي املغريب، مرجع سابق، صيليها، أورده حممد بفقري، قوانني ال وما 119: ، ص59
  .133: ص س،م حياة الرباقي،  -4
  .188: ، صم س، احلسني بلحساين -5
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ا املعىن فإن املشرع املغريب قد ، وذ"األوىل الفروع املباشرة من الدرجة"املشرع املغريب وظف لفظ فإن  67.12
  .1سواء أكانوا ذكورا أو إناثادون األحفاد  -أي أبناء املكري –أعطى هذا احلق لألوالد 

عندما يتعلق : "أنه ة أكد فيهاففي معرض حديثه عن فروع املالك سجل الدكتور عبد القادر العرعاري مالحظ
مر بفروع املكري فإنه يتعني فهم ذلك يف إطار املعىن العام للفرع املباشر سواء كان قاصرا أو راشدا أو متزوجا أو األ

املتزوجة إذا ثبت احتياجها غري متزوج إذ ال عالقة لالعتبارات الذاتية أو املهنية مبسألة ثبوت االحتياج للسكن فالبنت 
أجور للضرورة العائلية بالرغم من أن نفقتها بعد الزواج تكون ملقاة على عاتق كان هلا احلق يف االستفادة من احملل امل

قوم هلم حق طلب اإلفراغ لالحتياج سواء أكانوا يعيشون يف كنف املالك وجتدر اإلشارة يف أن الفروع ي .2"زوجها
  .3املكري أو مستقلني عنه

لذي ا ة الفروع يف السكن باحملل املؤجرعلى أحقي إىل التأكيد القراراتيف العديد من وقد سارت حمكمة النقض 
بتاريخ  462/86لف رقم يف امل 2567جاء يف قرار حتت عدد حيث  مىت ثبتت حاجتهم إليه، ميلكه املكري

أي املالك أن يطلب إفراغ الدار الذي يكريها إلسكان ابنه أو بنته مىت كان  األب إن من حق" :10/12/1990
ن كانت نفقتها على زوجها مبا فيها اإلسكان، فإنه ليس هناك ما مينع إو إن الزوجة. الئق منهما ال يتوفر على سكن

  .4"من أن يطلب اإلفراغ إلسكان بنته املتزوجة

طالبة كان صارما إىل حد بعيد يف حتديده للمقصود من الفروع الذين حيق للمكري امل املالحظ أن املشرع املغريب
من أجل متييزهم عن األحفاد  "من الدرجة األوىل املباشرين"ذلك من خالل إسناد صفة باإلفراغ من أجل إسكام و

وذلك من أجل تضييق  ،5ديد هو نص خاص ال جيب التوسع فيهمن قانون الكراء اجل 45مما يؤكد أن نص املادة 
دائرة املستفيدين من اإلفراغ لالحتياج إذ تبقى هذه الصالحية من حق األبناء دون األحفاد، وكذا تفاديا لتعسف 

                                                             
، أشار إليه عبد العزيز توفيق، قضاء حمكمة  89/253: ، يف امللف املدين عدد27/06/1995 :يف خاملؤر، 3459جاء يف قرار للمجلس األعلى عدد  - 1

جاءت بصيغة العموم وأا عربت  1980/ 12/ 25من ظهري  14و 13إن مقتضيات الفصلني :" يلي ما 83:النقض يف الكراء املدين، مرجع سابق، ص
إن احملكمة اليت قضت بتأييد احلكم القاضي بصحة اإلشعار باإلفراغ حلاجة . و إناثا متزوجني أو الالذي يشمل األوالد سواء كانوا ذكورا أ" الفروع"بلفظ

  ."املكري إىل العني املكتراة إلسكان بنته يكون معلال تعليال كافيا ومل خيرق الفصل احملتج به
  .175: س، ص .م اين عقد الكراء املدين،الكتاب الث عبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة، - 2
بني املكري واملكتري لالماكن املعدة للسكىن أو لالستعمال املهين على ضوء أحكام  املصطفى العرفاوي، دراسة القانون املنظم للعالقة التعاقدية: انظر أيضا 

، السنة -فاس–، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية لنيل اإلجازة يف القانون اخلاصوقرارات القضاء املغريب، حبث 
  .وما يليها 69: ،ص1990/1991اجلامعية،

  .134: م س، ص ،وتطبيقاته القضائية 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حق املطالبة باإلفراغ حياة الرباقي، - 3
  . وما يليها 203: عبد العزيز توفيق، عقد الكراء يف التشريع والقضاء، دراسة تأصيلية، م س، ص :أورده -4

  .134: م س، ص حياة الرباقي، - 5
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املكرين يف استعمال هذا احلق املخول هلم قانونا مبا يضر مصاحل املكترين االجتماعية وجيعلهم عرضة للتشرد والضياع، 
ومما يزيد من هذا الـتأكيد هو جعل املشرع للمستفيدين من الوصية الواجبة .  السكناألمر الذي يتناىف وحقهم يف

  .حتياجهم السكينئمة املستفيدين من طلب اإلفراغ الواملكفول ضمن قا

  الطفل المكفولالمستفيدون من الوصية و: الفقرة الثانية
الطفل ، إضافة إىل )أوال(الواجبةكال من املستفيدين من الوصية  67.12من القانون  45حددت املادة 

  .جر الذي يف ملكه من أجل إسكامحملل املؤإفراغ ا املكري طلب ضمن الئحة املستفيدين من )ثانيا(املكفول

  بةالمستفيدون من الوصية الواج: أوال
إدراج املشرع املغريب هلذه الفئة ضمن األشخاص الذين ميكن تأسيس اإلفراغ على حاجتهم للسكن ما هو إال  إن

، حيث إن األصل العام أن يكون ع املقررة بالنسبة لألحفاد عمومااستثناء مقبول يتم فيه اخلروج عن حاالت املن
   .1درجة األوىلاإلفراغ لالحتياج من أجل إسكان فروع املكري املباشرين من ال

وصية مالية ثابتة لألحفاد يف تركة جدهم أو جدم مما ينوم يف حصة " :كن تعريف الوصية الواجبة أاميو
إذا كان املشرع املغريب قد حدد املستفيدين من الوصية الواجبة يف الفصل و .2"أبيهم الذي تويف قبل أو مع أبيه أو أمه

أوالد حددم يف من مدونة األسرة قد  369املادة فإن  أوالد االبن فقطيف  من مدونة األحوال الشخصية 2663
له أوالد ابن أو أوالد من تويف و: "نهأيف ذلك يأيت نص املادة املذكورة من املدونة على و إىل جانب أوالد االبن، البنت

  ."الشروط اآلتيةاملقدار وء يف ثلث تركته وصية ببنت أو مات االبن أو البنت قبله أو معه وجب ألحفاده هؤال

دون أوالد  بن فقطمن الواضح أن قانون األحوال الشخصية القدمي كان جيعل من الوصية الواجبة حقا ألوالد اال
أوالد البنت إذا تويف أحدمها لوصية الواجبة بني أوالد االبن ومدونة األسرة قد ساوت يف املستفيدين من االبنت، لكن 

  .4معه أو كالمها قبل والده أو

                                                             
  .176: عقد الكراء املدين، مرجع سابق، صالكتاب الثاين  عبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة، -1
  .191: ، الطبعة الثانية، ص2015برانت، فاس - اع الفائض يف علم الفرائض فقها وعمال، مطبعة آنفوعمرو ملزرع، الشع -2

من تويف وله أوالد ابن، وقد مات ذلك االبن قبله أو مع، وجب ألحفاده هؤالء يف ثلث : "من مدونة األحوال الشخصية ما يلي 266جاء يف نص الفصل  - 3
  ."تيةته وصية باملقدار والشروط اآلترك

  .136: وتطبيقاته القضائية، مرجع سابق، ص 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ -4
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أن يتوافر فيهم الوصية الواجبة البد ومن مدونة األسرة املغربية فإن املستفيدين من  371مبساءلتنا للمادة و
  : مهاو 1شرطني أساسيني

 .ارثني يف تركة جدهم أو جدمأن يكون هؤالء األحفاد غري و -

  . أن ال يكون املتوىف قد أعطى هلؤالء األحفاد بغري عوض ما يساوي مقدار الوصية الواجبة -

على هذا األساس إذا توفر هذين الشرطني فيقوم احلق لألحفاد يف االستفادة من الصالحية املمنوحة جلدهم يف 
ذلك للحيلولة دون تعرضهم للضياع أو التشرد خاصة إذا كان أبوهم املتوىف إفراغ العني املأجورة إلسكام وطلب 

أو يف احلالة اليت يكون فيها هؤالء احلفدة أطفاال صغارا ال معيل هلم، حيث إن اضطرار يشغل سكنا على سبيل الكراء 
  .هذه الفئة للسكن يكون من اضطرار جدهم أو جدم

إفراغ املالك طلب اليت تستفيد من الواجبة يدخلون أيضا ضمن الفئات  املستفيدين من الوصية أن بقي أن نشري
من القانون رقم  19وهذا ما نستشفه من خالل املادة  ،الصناعي أو احلريفاحملل املعد لالستعمال التجاري و

ي أو التجار جيوز للمالك املطالبة بإفراغ اجلزء املتعلق بالسكن امللحق باحملل" :اليت جاء فيها على أنهو 49.162
أو املستفيدين من  نفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه املباشرين من الدرجة األوىلالصناعي أو احلريف ليسكن فيه ب

مبثابة مدونة األسرة  70.03ما يليها من القانون رقم و 369ت املادة طبقا ملقتضيا -إن وجدوا –الوصية الواجبة 
كما مت ) 2004فرباير  3(1424من ذي احلجة  12بتاريخ  1.04.22الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

 ... ."تغيريه،

النص على هذه الفئة ضمن قائمة املستفيدين من إمكانية طلب اإلفراغ بسبب ب قد انفرد إن املشرع املغريب
خصوصية اتمع املغريب عى فيه موقفا واقعيا رابذلك اختذ  أبلى البالء احلسن ألنهيكون قد  ، وبالتايل3احلاجة للسكىن

اتباعه لتعاليم التشريع  باإلضافة إىل ستقرار العائلة،هلم وال لذي تويف قبل أبيه محايةن ااملتمثلة يف رعاية أبناء االب عاداتهو
 .املقتضيات القانونية الواردة يف مدونة األسرة األخذ بعني االعتبارسالمي واإل

                                                             
  :ملزيد من التفصيل راجع -1
  .194و 193: عمرو ملزرع، مرجع سابق، ص  - 
األحفاد وصية إذا كانوا غري وارثني ألصل مورثهم جدا كان أو جدة، أو كان قد ال يستحق هؤالء :" من مدونة األسرة ما يلي 371وجاء يف نص املادة  -

  ... ."أوصى هلم أو أعطاهم يف حياته بال عوض مقدار ما يستحقون من هذه الوصية الواجبة،
راء العقارات أو احملالت املتعلق بالك 49.16بتنفيذ القانون رقم ) 2016يوليو  18( 1437من شوال  13صادر يف  1.16.99ظهري شريف رقم  2-

     .5857ص  11/8/2016بتاريخ  6490املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلريف، جريدة رمسية عدد 
  .190: مرجع سابق، صموجبات اإلفراغ، 2جاحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، - 3
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 الطفل المكفول : ثانيا 
 :67.12من القانون  45لقد جاء النص على هذه الفئة بصريح العبارة من خالل الفقرة الثانية من املادة 

املتعلق بكفالة األطفال املهملني الصادر بتنفيذه الظهري  15.01، أو املكفول املنصوص عليه يف القانون رقم "....
 )... .".2002يونيو 13(1423يف فاتح ربيع اآلخر  1.02.172الشريف رقم 

مبثابة قانون رقم  1980دجنرب  25من ظهري  13ذلك أن هذه الفئة كانت غائبة متاما يف سياق الفصل 
هو الطفل املكفول ضمن قائمة املخول هلم طلب اإلفراغ لالحتياج إدراج األمر الذي جيعلنا بالتبعية نقر بأن  ،6.79

هذا األمر ال ميكن إال التنويه به ألن املكفول عند كافله ، و67.12يت جاء ا القانون رقم من بني املستجدات ال
مبثابة الولد بالنسبة للوالد، ويكون إجحافا أن حيرم الكافل من استرداد ملكه املكترى إلسكان مكفوله يف الوقت الذي 

  .1يثبت فيه احتياجه للسكن

حظ بأن املشرع املغريب قد أفرد فإننا نال 67.12من القانون رقم  45بالعودة للفقرة الثانية من املادة و
  .2املتعلق بكفالة األطفال املهملني 15.01هو القانون رقم فال املكفولني قانونا خاصا م ولألط

طبقا للمادة األوىل من القانون املذكور، الطفل من كال اجلنسني الذي مل يبلغ سنه مثان عشرة  3يعترب طفال مهمال
  :الت التاليةسنة مشسية كاملة إذا وجد يف احلا

 .أم معلومة ختلت عنه مبحض إرادان جمهولني، أو ولد من أب جمهول وإذا ولد من أبوي -

 .ليست له وسائل مشروعة للعيشعايته وإذا كان يتيما أو عجز أبواه عن ر -

، ال يقومان بواجبهما يف رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسنو إذا كان أبواه منحرفني -
خر أو عجزه ، أو كان أحد أبويه الذي يتوىل رعايته بعد فقد اآلسقوط الوالية الشرعيةما يف حالة ك

 .ال يقوم بواجبه املذكور إزاءهعلى رعايته منحرفا و

                                                             
املنظم للعالقات التعاقدية بني املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكىن أو االستعمال املهين،  67.12القانون رقم  اء والفسخ يف ظلاإل ،حياة الرباقي - 1

  .111 :ص ،مرجع سابق
يونيو  13( 1423يف فاتح ربيع اآلخر  1.02.172املتعلق بكفالة األطفال املهملني الصادر األمر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  15.01القانون رقم  - 2

  .2362 :، ص)2002أغسطس 19( 1423مجادى اآلخرة  10بتاريخ  5031اجلريدة الرمسية عدد ).2002
ا، وذلك العتبارات معينة همذن والديه أو أنه يف حالة طالقإجيب التمييز يف هذا الصدد بني الطفل املهمل وغري املهمل الذي يقوم شخص معني بكفالته بعد  - 3

وال ختضع هذه الكفالة للشروط واإلجراءات املنصوص . عائلته اإلنفاق عليه لقلة مواردها أو كثرة أبنائها، أو لكون الكافل ال أوالد لهكأن ال يكون مبقدور 
  .على اعتبار أن الطفل غري مهمل 15.01عليها يف القانون 

  .112: حياة الرباقي، م س، ص للمزيد من التفصيل انظر -   
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تبني لنا بأن املشرع " من كال اجلنسني"خاصة عبارة تأسيسا على املقتضيات القانونية الواردة يف هذا الفصل 
  .همل بني أن يكون ذكرا أو أنثى شريطة أن ال يتجاوز عمره مثان عشرة سنة مشسية كاملةاملغريب مل مييز يف الطفل امل

هو أمر مستحسن ألن املشرع  ذلك أن اعتبار الطفل املكفول ضمن قائمة املستفيدين من طلب اإلفراغ لالحتياج
مبثابة مدونة لألسرة  70.03قد ساير بعض املقتضيات القانونية الواردة يف القانون رقم  ذا اإلجراء املغريب يكون

  . 1املغربية
احلريف قد نص و الصناعيدة لالستعمال التجاري واملتعلق بكراء احملالت املع 49.162أن الدارس لقانون  كما

هذا دليل آخر على توحيد احلاجة للسكن وطلب اإلفراغ بسبب على هذه الفئة ضمن الفئات املمنوح هلا قانونا حق 
  .اليت امتاز ا التشريع املغريب الرؤيا القانونية

العالقات التعاقدية بني املكري املتعلق بتنظيم  67.12من القانون  45إن املشرع املغريب من خالل املادة )1
حيث يعترب اإلفراغ و .قد الكراءاالستعمال املهين يكون قد حدد لنا حاالت إاء عواملكتري للمحالت السكنية و

العالقة التعاقدية بني  الثانية من املادة املذكورة أعاله من بني صور إاءنصوص عليه يف الفقرتني األوىل ولالحتياج امل
غري أن ما ميكن مالحظته بأن املشرع املغريب قد حدد على سبيل احلصر الفئات املمنوح هلا طلب . املكترياملكري و
مقارنة –أبرز املستجدات اليت طبعت هذه املادة المسنا واقعية املشرع املغريب و بسبب احلاجة للسكن، كما أننااإلفراغ 
 بالتايل جتاوز بعض اإلشكاالت الفقهيةحيث اتسام املشرع بالدقة و -1980دجنرب  25من ظهري  13بالفصل 

 زوج املكري، إضافة إىل إدراج على خالل النص السياق من يف هذا 6.79ان يطرحها القانون رقم القضائية اليت كو
   .من طلب اإلفراغ بسبب احلاجة للسكن الطفل املكفول ضمن قائمة املستفيدين

املكتري، فإن بل الكفيلة للتوفيق بني املكري وملا كانت الغاية املثلى للمشرع املغريب هي البحث يف السو
 ما هي الشروط املتطلبة لالعتداد باإلفراغ لالحتياج من الناحية القانونية؟ :اإلشكال الذي يفرض نفسه هو

                                                             
  .من مدونة األسرة املغربية 314إىل  277يراجع املواد من  - 1
  :انظر يف هذا الشأن  - 2
املتعلق بكفالة األطفال املهملني الصادر بتنفيذه الظهري  15.01، أو املكفول املنصوص عليه يف القانون :  " ...على 49.16من القانون رقم  19املادة -

  ... ."، 2002يونيو  13(  1423بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  1.02.172 :رقم الشريف
  .72،73،74: ، ص2016، الطبعة األوىل - طنجة-مطبعة ليتوغراف، 49.16والقانون رقم  1955مصطفى بوجنة، الكراء التجاري بني ظهري -
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  الشروط الواجب توفرها إلفراغ العين المكتراة: المطلب الثاني
حتياج، عمل واضع قانون الكراء رية للمحاكم يف تقدير اإلفراغ لالرغبة من املشرع يف تقليص السلطة التقدي

بة بتصحيح اإلشعار باإلفراغ الذي يوجهه املكري لروط الواجب توافرها للمطاالسكين واملهين على حتديد الش
يتبني لنا أن  67.12من القانون رقم  491للمكتري عند رغبته يف استعادة احملل املكترى، إذ بالرجوع للمادة 

راغ دون وضع مسكن لكل منهما شروط خاصة، أوهلا احلالة العادية املتعلقة بطلب اإلف 2املشرع قد ميز بني حالتني
كتراة مع وضع مسكن آخر العني امل االستثنائية املرتبطة بطلب إفراغ واحلالة) الفقرة األوىل(إشارة املكتريآخر رهن 

  ).الفقرة الثانية(حتت تصرف املكتري

  شروط اإلفراغ في الحالة العادية: الفقرة األولى
آخر رهن إشارة املكتري، ومتثل هذه احلالة الطريقة قد يطالب املكري بإفراغ حمله املكترى دون وضع مسكن 

املكري حلاجته للسكن يف هذه احلالة بشرطني دعاء احيث قيد املشرع  ،3األكثر انتشارا يف طلبات اإلفراغ لالحتياج
يتجلى ، واآلخر )أوال(شهرا 18أساسيني؛ يتمثل األول يف ضرورة متلك املكري احملل املطلوب إفراغه ملدة ال تقل عن 

  ).ثانيا(ن يف ملكه وكاف حلاجياته العاديةمدعي االحتياج على سك دم توفريف ع

   شهرا 18تقل عن  تملك المكري للمحل المطلوب إفراغه لمدة ال: أوال
من قانون الكراء اجلديد أنه ال ميكن للمحكمة تصحيح اإلشعار باإلفراغ إال إذا كان  49أكد املشرع يف املادة 

دجنرب حمددة يف ثالث  25املكري مالكا للعني املكراة ملدة ال تقل عن السنة ونصف، حيث كانت املدة يف ظل ظهري 

                                                             
أعاله إال بتوفر  45ادة يف البند األول من امله ال يقبل طلب تصحيح اإلشعار باإلفراغ للسبب املشار إلي: "على أنه 67.12من القانون  49تنص املادة   - 1

  :الشرطني التاليني
 االستفادةشهرا على األقل من تاريخ اإلشعار باإلفراغ، على أن للوارث واملوصى له واملكفول حق  18أن يكون احملل املطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ  -1  

  من احتساب املدة اليت كان ميلكه خالله املالك السابق؛
ضيات القانون أن يكون املكري أو زوجه أو فروعه املباشرون من الدرجة األوىل أو املستفيدون من الوصية الواجبة، حسب احلاالت، أو املكفول طبقا ملقت  -2  

  .املتعلق بكفالة األطفال املهملني، ال يشغلون سكنا يف ملكهم أو كافيا حلاجيام العادية 15.01رقم 
  ." الشرطني إذا عرض املكري على املكتري سكنا مماثال للمحل املطلوب إفراغه بنفس املواصفات ونفس الوجيبة الكرائية ال يشترط توفر هذين

يتضمن حالتني  هال حييلنا بصريح العبارة إىل هذين احلالتني، إال أنه انطالقا من روح النص وفحواه يستنتج أن 49جتدر اإلشارة إىل أن املشرع يف املادة  - 2
بعرض مسكن على املكتري وفق تطلب يف األوىل توافر الشرطني الواردين يف الفقرة الثانية والثالثة، ويعفى مدعى االحتياج من توافرمها يف احلالة الثانية املتعلقة ي

  .الشروط احملددة يف الفقرة األخرية من نفس املادة
  .202: س، ص .نية اجلزء الثاين موجبات اإلفراغ، ماحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السك - 3
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جلانب خمفضا من درجة احلرص على مصلحة املكتري األمر الذي يفسر أن املشرع قد تراجع يف هذا ا ،1سنوات
شكال الذي يطرح يف هذا السياق هو حول األحكام احملددة ملدة التملك إال أن اإل .2بتخفيضه مدة التملك إىل النصف

  .ويف مدى ارتباطها بالنظام العام

  :أحكام مدة التملك -1

على حسم  6.79من القانون  14الفصل  مقارنة مع 49عمل املشرع يف إطار الصياغة اجلديدة للمادة 
مرتبطة بتملك املالك للعقار، فهل يقتصر ) شهرا 18أي (الذي نشأ حول املقصود بالتملك لكون هذه املدة 3اخلالف

  .4؟رى كحالة كون املالك اجلديد وارثاالت األخاعلى حاالت التملك عن طريق الشراء أم يشمل غريها من احل
قد استثىن الوارث من التقيد ذه املدة رغم أن  67.12قبل صدور القانون  5القضاءجتدر اإلشارة إىل أن 

مل مييز بني حاالت التملك، مستدلني على ذلك بأن الغرض من هذه املدة هو  6.79من  14املشرع يف إطار الفصل 
  .6ية من أثر يف حتديد مثن أقلمحاية املكترين من املضاربني الذين يعمدون لشراء العقارات املكتراة، ملا هلذه الوضع

املكفول احلق يف االستفادة أعطى لكل من الوارث واملوصى له و ذلك أن املشرع حبسمه هلذا اخلالف يكون قد
شهرا  12ملدة وصي قد متلك العقار فمثال لو أن املورث أو امل .من احتساب املدة اليت كان ميلكه خالهلا املالك السابق

أشهر للمطالبة بإفراغ احملل املؤجر مىت قامت له  6ميكن للوارث أو املوصى له أن ينتظر فقط مرور مدة  تويف بعدهاو

                                                             
  .1980دجنرب  25من ظهري  14الفصل  - 1
املهين، الة  االستعمالاملنظم للعالقات التعاقدية بني املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكىن أو  67.12حياة الرباقي، اإلاء والفسخ يف ظل القانون  - 2

 .113: املغربية يف الفقه والقضاء، م س، ص
، Les innovations de nouvelle réglementation de bail civile  حممد أمني جبيلو،): باللغة الفرنسية(انظر أيضا مقال   -  

  .155 :، ص2016، شتنرب 16جملة منازعات األعمال، العدد  
  : الف انظرللمزيد من التفصيل حول هذا اخل -3
  .139 :، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري  :حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ  -
  .121 :، صم سأمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين،  -
  .105 :، صم سعبد العزيز توفيق، عقد الكراء يف التشريع والقضاء،  -
  .171: ، صم سعبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة، عقد الكراء املدين،  -
  203: ، صم ساحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، موجبات اإلفراغ،  -
: يراجع يف هذا اإلطار. هناك عدة طرق ووسائل للتملك إضافة للشراء، كالوصية، اهلبة، املخارجة، القسمة، املقايضة، احليازة املكتسبة االلتصاق والشفعة -4

  .، د ط2013، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط 39.08الفاخوري، احلقوق العينية وفق القانون  إدريس
ملا كان املوروث قد متلك العقار بالشراء " :الذي جاء فيه 2164/93خبصوص امللف املدين عدد  15/5/1997املؤرخ يف ) سابقا(األعلى سقرار ال -5

د لعقد ألكثر من ثالث سنوات فإن ورثتهم باعتبارهم خلفاء عامني ال يشترط فيهم أن يكون قد مضى على متلكهم للعقار باإلرث أية مدة لطلب وضع ح
  ."اء الحتياجهم للسكنالكر

  .123: أمحد عاصم، م س، ص -6
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وصية أو  والاملالكني الذين تنتقل إليهم ملكية العني املؤجرة بغري إرث وذلك على عكس . حاجة ضرورية للسكن به
محاية للمكتري  إليه شهرا من تاريخ انتقال امللكية 18 كفالة؛ كحالة مشتري احملل املؤجر الذي يتعني عليه انتظار مدة

بيع العقار املؤجر تفاديا للمشاكل النامجة عنه يف عالقته مع اليت يعمد خالهلا املالك القدمي إىل  1من املضاربة العقارية
طالبة املستأجرين يقوم املالك اجلديد مبالثمن احلقيقي وبثمن أقل من  حيث يضطر املالك القدمي إىل بيعهاملكترين 

إذ لو كان املالك يف حاجة جادة للسكن الشترى مرتال  ؛باإلفراغ من أجل إعادة بيعها ليحصل على الفرق بني الثمنني
املضاربة على حقوق  املكري يف نية جيسد هذا التصرفألن  وخاليا من مشاكل املكترين بدل شراء حمل مملوء 2فارغا

  .املكترين
شهرا يف حال وقع الكراء بعد  18يطرح نفسه يف هذا السياق هو حول تطبيق شرط مضي إال أن السؤال الذي 

إذ أن كراه فيما بعد، أيف حق من اشترى احملل فارغا مث  هذا الشرط أنه ال يتطلب 3الشراء، ويف هذا يرى بعض الفقه
 حق املكتري اجلديد الذي اب املكتري، كما ال يطبق هذا شرط يفاملضاربة على حس منع من هذا الشرط هي احلكمة

اكترى احملل بعد الشراء حىت لو كان املالك اجلديد قد اشترى احملل املكترى من طرف شخص آخر أفرغه، ألن إعادة 
ويسري . إكراء املالك اجلديد للمحل بعد إفراغه من قبل املكتري السابق دليل على حسن نيته وأنه مل يقصد املضاربة

لى الشياع الذي يشتري باقي أجزاء العقار الذي يوجد فيه اجلزء املكترى، حيث ميكنه أن نفس احلكم على املالك ع
ا الشريك كان بإمكانه أن نتفاء املضاربة يف هذه احلالة، ألن هذشهرا ال 18باإلفراغ رغم عدم مرور يطالب املكتري 

تنازل له للسكىن فيه على انفراد مبقابل تفاق مع شريكه اآلخر على طلب استرجاع احملل ليسكنا فيه معا أو ييصل باال
  .4أكثر مما يأخذه من املكتري دون أن يضطر إىل شراء حصة شريكه

من البديهي أن تاريخ الذي يعتد به الحتساب مدة التملك احملددة يف سنة ونصف تفرض علينا بالضرورة التمييز 
تاريخ تقييده  ابتداء منن يف حكم اململوك لصاحبه فالعقار احملفظ يكو ؛5بينما إذا كان العقار حمفظا أم غري حمفظ
 فمدة ذلك العقار غري حمفظ ن، أما إذا كا6من ظهري التحفيظ العقاري 67بالرسم العقاري طبقا ملقتضيات الفصل 

                                                             
، "اإلنذار باإلفراغ يكتسي طابع املضاربة يف حالة توجيه بعد تاريخ الشراء بقليل" :والذي جاء فيه 3/12/1956قرار حمكمة االستئناف بالرباط بتاريخ  -1

  .112: ، م س، ص...67.12أورده حياة الرباقي، اإلاء والفسخ يف ظل القانون 
  .138: ، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 2
  .125: س، ص .مأمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين،  - 3
  .125/126 :س، ص .أمحد عاصم، م - 4
  .143: ، صم س، حياة الرباقي - 5
املغري واملتمم مبقتضاه الظهري  14.07بتنفيذ القانون رقم ) 2011نوفمرب  22( 1432من ذي احلجة  25صادر يف  1.11.177ظهري شريف رقم  - 6

  .2011نونرب  24بتاريخ  5998املتعلق بالتحفيظ العقاري، منشور باجلريدة الرمسية عدد ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9الشريف الصادر يف 
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املشتري ؤكد بأن يالذي  2ع.ل.ق 491طبقا ملقتضيات الفصل  1تبتدئ من تاريخ انتقال ملكية هذا العقار التملك
بقوة القانون ملكية الشيء املبيع مبجرد متام العقد بتراضي طرفيه، مما يعين أن تاريخ احتساب مدة التملك يكسب 

  .مبجرد تراضي الطرفني ئيبتد
يف حتديد الشيء املبيع مل مييز بني كونه منقوال أو عقارا، وإذا اعتربنا  491فعمومية الفصل  -يف نظرنا– لكن

الذي يعد استثناءا من الفصل -ع .ل.ق 489العني املؤجرة عقارا فإن هذا األمر يستدعي منا الرجوع للفصل 
وال يكون . لبيع كتابة يف حمرر ثابت التاريخوجب أن جيري ا... إذا كان املبيع عقارا: "الذي يؤكد على أنه -491

بتدئ من يوبالتايل فاحتساب مدة التملك ." له أثر يف مواجهة الغري إال إذا سجل يف الشكل احملدد مبقتضى القانون
 .تاريخ تسجيل العقد وفقا ملا حدد يف القانون

 .مدة التملك ومدى ارتباطها بالنظام العام -2

مكتري يف استقراره وتفادي جعله ضحية للمضاربني، إال أن هذا ال ة وضع محاية للسبق بيانه فشرط املدكما 
حيسم فيما إذا كان هذا الشرط مرتبطا بالنظام العام فتصبح احملكمة ملزمة بإثارته تلقائيا أم أن األمر يتعلق مبصلحة 

يرى أن شرط املدة هو من النظام العام حبيث  4فبعض الفقه ؛3خاصة للمكتري يقع عليه عبء إثارا عند كل نزاع
ميكن للمحاكم إثارته من تلقاء نفسها كما حيق لألطراف التمسك به يف كافة مراحل الدعوى، مستدلني على ذلك 

ميكن لألطراف أن يتمسكوا ذه القاعدة املتعلقة ... : "أنه الذي يقول فيه )سابقا(بالقرار الشهري للمجلس األعلى
إىل  6يف حني ذهب البعض اآلخر .5"عوى يف مجيع مراحل التقاضي وجيب على القضاة أن يثريوها تلقائيابقبول الد

هذا الشرط وضع محاية ملصلحة املكتري الذي يتعني عليه إثارته عند الرتاع، وطبقا ملبدأ حياد القاضي اعتبار 
ا على علمه الشخصي، وأال حيكم يف الدعوى إال والتواجهية يف اإلثبات فالقاضي ال جيوز له أن حيكم يف الدعوى بناء

                                                             
  :ر يف هذا الصددانظ - 1
  .126: س، ص م احلماية القانونية للكراء السكين واملهين، أمحد عاصم،- 
  143: س، ص م ،وتطبيقاته القضائية 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : حق املطالبة باإلفراغ حياة الرباقي، - 

  ."ملكية الشيء املبيع مبجرد متام العقد بتراضي طرفيهيكسب املشتري بقوة القانون " :ق ل ع على ما يلي 491ينص الفصل  - 2
  .143: م س، ص حياة الرباقي، - 3
  .204: ، صم ساحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية اجلزء الثاين موجبات اإلفراغ،  - 4
  .170: عقد الكراء املدين، م س، ص الثاينالكتاب  عبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة - 

، 101:، ص30، قضاء الس األعلى، ع 92508، ملف مدين عدد 1982يناير  11 ، الصادر بتاريخ21عدد  -سابقا–على قرار الس األ - 5
  .204: ، م س، صأورده احلسني بلحساين

  .144/145:حياة الرباقي، م س، ص - 6
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مستدلني بذلك على عدة أحكام صادرة عن حمكمة  ،1وقع التمسك ا أمامه ووقعت مواجهة اخلصم اما  بناءا على
ومنها القرار القاضي بأن الرتاع حول الشراء ال مربر له ما دام أن املدعى عليه مل ينازع  )الس األعلى سابقا(النقض

  .2يف املدة القانونية ويف العالقة الكرائية
جدير باملالحظة أن املشرع املغريب قد حسم اخلالف بشأن استفادة الوارث واملوصى له واملكفول من املدة اليت 

مدة التملك من  شرع لتقليصلسابق العني املؤجرة، لكننا نسجل يف هذا السياق سعي امليكون قد متلك خالهلا املالك ا
شهرا، وهذا يعترب تراجعا يف محاية مصلحة املكتري يف االستقرار وتغليبا ملصلحة املكري يف  18سنوات إىل ثالث 

  .هذا األمر

  عاديةعدم توفر مدعي االحتياج على سكن في ملكه وكافيا لحاجياته ال: ثانيا
باملكري يف كل األحوال، سواء كان هو املستفيد من اإلفراغ أو غريه ممن حصرهم  كان الشرط األول مرتبط إذا

، فإن الشرط الثاين مرتبط مبدعي االحتياج الذي قد ال يكون املالك بل 67.12من القانون  45املشرع يف املادة 
  . 15.01أو املكفول املقرر مبقتضى القانون  3أحد أقاربه

احلاجة  ياق يشملاالحتياج يف هذا السم يف املستفيد أن يكون حمتاجا، وفلقبول طلبات اإلفراغ لالحتياج يلز
حلاجياته كاف وعلى سكن يف ملكه  عني يف املستفيد أال يكون متوفرالكي يكون األمر كذلك فإنه يتللتوسع أيضا، و

فإما أن  ؛4هكذا يتبني بأن هذا الشرط ينطوي يف عمقه على عنصرين منفصلني يكمل بعضها البعض اآلخرالعادية، و
ال يشغل املكري سكنا يف ملكه سواء أكان كافيا حلاجياته العادية أم غري كاف هلا، أو أن احملل ال يكفي حلاجياته 

  .5له العادية حىت لو كان ملكا

 : املستفيد ال يشغل سكنا يف ملكه -أ

                                                             
  .124: القانونية للكراء السكين واملهين، م س، صأمحد عاصم، احلماية  - 1
الضمانات واحلدود : حق املطالبة باإلفراغ حياة الرباقي،. 92/4911، ملف مدين عدد 1995شتنرب  28املؤرخ يف  4845قرار حمكمة النقض رقم  - 2

  .144: م س، ص ،وتطبيقاته القضائية 1980دجنرب  25يف ظهري 
  .145 :، صم س حياة الرباقي، -3
  .176: ، ص م سعقد الكراء املدين، الكتاب الثاين  عبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة  -4
ال فرق بني "  :، الذي جاء فيه ما يلي11/1/1982املؤرخ يف  91-891ملف مدين عدد   9عدد ) جملس األعلى سابقا(جاء يف  قرار حمكمة النقض  -5

، م سأورده عبد القادر العرعاري، ." املكري على السكن باملرة وبني عدم كفاية السكن الذي يتوفر عليه إذ أن ذلك يعد سببا مقبوال لطلب اإلفراغ عدم توفر
  .177 :ص
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يف عداد  له من قانون الكراء اجلديد يعترب كل مكر ال ميلك سكنا مملوكا 49إن املشرع املغريب من خالل املادة 
اإلفراغ ال  بالتايل فاالحتياج يظل ثابتا كلما كان املستفيد منو بالوضعية االجتماعية للمكرياحملتاجني؛ إذ العربة 

  .مفتقرا للسكىن باحملل املطلوب إفراغهملكه و يشغل سكنا يف

أن عدم إحالة املكري على التقاعد ال ينفي حالة االحتياج الثابتة مادام ) سابقا(قد جاء يف قرار الس األعلىو
ال خري ال يشغل سكنا يف ملكه، ذلك أن احملكمة اليت قضت باملصادقة على اإلشعار باإلفراغ ملا ثبت هلا أن املكري األ

  .1يشغل سكنا يف ملكه تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما

 ال يعد قرينة لوك لهحيث إن سكن املكري يف حمل غري ممرط ال جيب أن نأخذه على إطالقه غري أن هذا الش
ظيفي أو أنه وكما يف حالة سكن مدعي االحتياج يف مسكن مادام ميكن إثبات عكسها؛  2على االحتياج قاطعة

هذه حاالت كلها ال تعكس حاجة ضرورية أو و 3قبولةبوجيبة كرائية مو لوضعيته االجتماعية حمال مناسبايكتري 
ملحة للمكري يف استرداد السكن املؤجر الذي ميلكه ألن إقدام املكري على مطالبة املكتري باإلفراغ يف مثل هذه 

من  45هذا املعطى يتناىف مع روح املادة  احلاالت ال يعد سوى تعسف يف استعمال حقه يستوجب التعويض كما أن
جتب اإلشارة إىل أن عدم و. مشروعةجدية واليت تؤسس لطلب اإلفراغ لالحتياج على أسباب  67.12القانون 

كمة املعروض عليها ؛ فاحمل4هي من أمور الواقع اليت ميكن إثباا بكافة وسائل اإلثباتمدعي االحتياج يف ملكه  سكن
سكن مدعي استجالء حقيقة ة من أجل تكوين قناعاا وبناءا على سلطتها التقديرية اللجوء ألي وسيل الرتاع ميكنها

مدى حاجته السترداد احملل اململوك له لسكنه الشخصي أو سكن غريه من الفئات احملدد يف االحتياج يف غري ملكه و
ا منا يصب يف مصلحة املكتري خصوصا إذاقعية إوإن هذا التفسري من الناحية ال .من القانون املذكور 45نص املادة 

كوم ال يشغلون سكنا يف ملكهم من أجل تضليل العدالة بن إىل اكتراء حمالت علمنا أن بعض املالك قد يلجئو
  .بالتايل املطالبة بإفراغ املكتريو

 :دم كفاية السكن للحاجيات العاديةع - ب

                                                             
املدين من ستة  ، عبد العزيز توفيق، قضاء حمكمة النقض يف الكراء1239/1/3/98، يف امللف املدين عدد 25/04/2000بتاريخ  1665قرار عدد  -1

  .96 :، صم س، 2011/ 1957
  .147: ، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب 25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 2
  .177:، صم س، عقد الكراء املدينالكتاب الثاين  الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة  عبد القادر العرعاري،  - 3
  .149: صم س،  حياة الرباقي، - 4
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االحتياج ميلك احملل الذي يشغله أم ال، فما يهمنا يف هذا اإلطار يستوي األمر يف هذه احلالة أن يكون مدعي و
نة قاطعة كونه غري ملك هذا األخري حملل ال تعترب قري، لذلك فتهو أن هذا احملل ال يوازي احلاجيات العادية للمكري

اب األطفال أو من أمثلة ذلك أن تقع ظروف عائلية مستجدة جتعل من سكن املكري غري كاف له كحالة إجنو. حمتاج
مما جيعله مضطرا للمطالبة بإفراغ حمل آخر ميلكه من أجل  ،إخل...للعيش معه أبنائهاهلا رفقة انتقاطالق إحدى بناته و

من الثابت من موجب االحتياج املدىل به من طرف طالب ":أنه) سابقا(التوسع فيه حيث جاء يف قرار للمجلس األعلى
ن عدم وذا املعىن فإ. 1"ه العائلية باعتبار عدد أفراد أسرتهاملطلوب إفراغه لتحمالت اجة للمحلاإلفراغ أنه يف أمس احل

كفاية املسكن ال جيب أن يفهم على أنه ضيق من حيث املساحة ألنه كلما كانت للمستفيد من طلب اإلفراغ 
مربرا  كيكون ذل فيهلالحتياج مصاحل شخصية أو عائلية مشروعة يكون من الصعب حتقيقها يف املكان الذي يسكن 

مبفهوم املخالفة، فإذا كانت حاجة مدعي االحتياج للسكن ناجتة عن فعل إرادي صادر منه و. لطلب اإلفراغ لالحتياج
  .راغ املكتريفبشكل ال تستدعيه مصلحة أو ضرورة مشروعة ليعترب دليال عن سوء نية املكري يف طلبه إ

  ستثنائيةشروط اإلفراغ في الحالة اال: انيةالفقرة الث
يتبني أن املشرع أعفى املكري املطالب باإلفراغ  67.12من القانون  49بالرجوع للفقرة األخرية من املادة 

س مماثال للمحل املطلوب إفراغه بنف املكتري سكناني وذلك يف حالة عرض املكري على من توفر الشرطني السابق
  . املواصفات ونفس الوجيبة الكرائية

أن املالك الفقرة السابقة، ذلك  حتياج كما هو مبني يفيف جوهرها ال تتعلق باإلفراغ لال احلالة املالحظ أن هذهو
عندما يعرض حمال بديال فهذا معناه أنه غري حمتاج للسكن وإمنا يكون قصده شيء آخر كأن يهدف إىل بيع العقار 

 ملأجور بسبب املوقع مثال، وقبولمهين باحملل اأو تكون له رغبة يف ممارسة نشاط جتاري أو  2املأجور حمررا من الكراء
يعتربا حال وسطا بني مصلحة كال الطرفني ألنه يضمن للمالك  -إذا توافرت شروطه -طلب اإلفراغ يف هذه احلالة 

اإلفراغ يف ف. من جهة أن يسترد حمله املكترى، ومن جهة أخرى ال جيعل املكتري يف معرض حاجة للبحث عن سكن
  .3لحاجة مطلقا وإمنا يشكل سببا مستقال قائما بذاته وغري مرتبط باإلفراغ لالحتياجليستند  هذه احلالة ال

                                                             
: حق املطالبة باإلفراغ حياة الرباقي، :، أشار إليه3072/90، يف امللف املدين عدد 1996فرباير  1، املؤرخ يف 716عدد ) سابقا(قرار الس األعلى - 1

  .158: ، صم س ،وتطبيقاته القضائية 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري 
  .127: أمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين، م س، ص - 2
  .207: س، ص موجبات اإلفراغ، م 2ج احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية - 3
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وإمكانية  49وحفاظا على مصلحة املكتري من الضرر الذي قد يصيبه جراء عدم تقيد املالك بشرطي املادة 
عمل املشرع على ربط هذا اإلجراء ببعض الشروط حفاظا على  ،1نطواء العرض على التحايل والتعسف واإلعناتا

  :استقرار املكتري وتتجلى هذه الشروط يف

  أن يكون المحل المعروض مماثال للمحل المطلوب إفراغه في المواصفات - أوال
يكون احملل  نهناك عدة شروط واعتبارات تتدخل يف اختيار الشخص للمحل الذي يكتريه، وبالتايل جيب أ

املقصود هو أن لذلك فأن هذه املماثلة يصعب حتقيقها من الناحية العملية،  غريعروض مماثال للمحل املطلوب إفراغه امل
 ،2العني املؤجرة املراد إفراغها ستوىميكون احملل البديل ملبيا حلاجيات املكتري األساسية والعادية بنفس درجة و

أوهلما املوقع الذي له دور مهم بالنسبة : معتمدة على عنصرين اثننيحكمة السلطة التقديرية يف حتديد ذلك وللم
عائلة أو مناسبا لوضعه الصحي للمكتري يف اختيار املسكن إما بالنسبة لقربه من العمل أو من دراسة أبنائه أو ال

حيث جيب أن يكون احملل املعروض  مالت العقارمشتوثانيهما  ،3جتماعي وغريها من االعتبارات غري احملدودةواال
غرف ومساحتها ومدى توفرها على حديقة ومرآب اليتوفر على نفس مواصفات احملل املطلوب إفراغه من حيث عدد 

  4.مثال وما إىل ذلك مما يعتربه املكتري أساسيا يف اختيار مسكنه تلبية حلاجياته

  تساوي المحلين في القيمة الكرائية - ثانيا
روض الكراء من الشروط اليت حتكم اختيار املكتري للمحل املرغوب فيه لذلك جيب أن يكون احملل املعيعترب بدل 

يف القيمة الكرائية، ويعد هذا الشرط القيد احلقيقي على رخصة استعادة احملل يف هذه  مماثال للمحل املطلوب إفراغه
عقد الكراء قدميا وبأجرة زهيدة مقارنة باألجور إذ أن التساوي يف األجرة هو أمر مستعص خاصة إذا كان  ؛احلالة

  .5السائدة

تتوفر الشروط  ي على احملل املعروض عليه حىت وملواملالحظ يف هذه احلالة أن األمر يبقى رهينا مبوافقة املكتر
ملكتري لكن اإلشكال يثار عند اللجوء إىل القضاء بعد رفض ا. املطلوبة، فال أحد مينع الشخص يف التنازل عن حقوقه

                                                             
  .162: س، ص ، م1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 1
  .163: س، ص م ، أورده حياة الرباقي،272: ، ص1952، الة املغربية للقانون، 4/1/1952قرار حمكمة االستئناف بالرباط، بتاريخ  - 2
  .208: ، صم سموجبات اإلفراغ،  2ج احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية  - 3
 اجلزء األول، شعبة القانون اخلاص،، الة لنيل دبلوم الدراسات العلياليات إفراغ حمالت السكىن يف املغرب، رسإشكا إدريس يعقويب، :انظر يف هذا اإلطار - 

  .36: ، ص1990-1989 :جامعة حممد اخلامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، السنة اجلامعية
  .208: احلسني بلحساين، م س، ص - 4
  .164: ، صم س، الرباقي،حياة  - 5
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اإلفراغ إذ تبقى حملكمة املوضوع السلطة التقديرية يف تقدير اإلفراغ وال رقابة حملكمة النقض عليها إال فيما يتعلق 
 .1بالتعليل

   

                                                             
  .127: ، صم سأمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين،  - 1
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  االحتياج المبرر لإلفراغ ووسائل إثباته صور: المبحث الثاني
 فرضت على املكري ضرورة تربير طيلة مدة عقد الكراء املؤجرة إن احلماية املقررة للمكتري يف االنتفاع بالعني

إسكان أحد أقاربه  من أجل املؤجر للغري سواء لسكنه الشخصي أويف استرداد املسكن اململوك له و حاجته امللحة
مع ضرورة إثبات هذا االحتياج املربر؛ ذلك أن جمرد إبداء  من قانون الكراء اجلديد 45يف املادة  1احملددين حصرا

عليه فلكي حيدث و. 2الرغبة من املكري يف السكن باحملل الذي يستأجره للغري ال يكفي لتربير احلكم بإفراغ املكتري
، مع )املطلب األول(اإلشعار باإلفراغ املوجه من املكري للمكتري أثرا ال بد له أن يستند على حالة االحتياج املربر

  ).الثاين املطلب(تأكيد ذلك بكل وسائل اإلثبات املمكنة

  تجليات االحتياج المبرر لإلفراغ: المطلب األول
ختتلف املسببات املشروعة حلاجة املكري إلفراغ حمله املكترى للغري باختالف الوضعية االجتماعية واالقتصادية 

بأن املستفيد من اإلفراغ لالحتياج يلزمه أال يشغل سكنا يف ملكيته  3املشرع أكدعلى حدة، لذا  مكرسرية لكل واأل
ميكن أن تتخذ عدة صور ومفاد ذلك أن احلاجة إىل السكىن اليت قد تربر إفراغ املكتري . أو كافيا حلاجياته العادية

) رة األوىلالفق(اببوأشكال منها ما هو مرتبط حبالة فقدان املكري للمحل الذي كان يشغله ألي سبب من األس
عليها القضاء املغريب كمربر حلاجة املكري يف استند ببعض احلاالت األخرى الشائعة اليت لطاملا ومنها ما هو مرتبط 

  ).الفقرة الثانية(استرداد احملل اململوك له

  فقدان المكري للمحل الذي كان يشغله: الفقرة األولى
احلال أنه مالك حملل يشغله الغري حمروما من مسكن يأويه وعائلته ون املكري إن قواعد العدالة ال تستسيغ أن يكو

هذه احلالة أن املستفيد من العني  أساسإذ أقر الفقه بأولوية املالك يف االنتفاع مبلكه من الغري، و 4على سبيل الكراء،

                                                             
  .24إىل ص  وما يليها 12: ، صراجع املطلب األول من هذا البحث - 1
  .209: ،صم ساحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية اجلزء الثاين موجبات اإلفراغ،  - 2
أعاله إال  45يقبل طلب تصحيح اإلشعار باإلفراغ للسبب املشار إليه يف البند األول من املادة  ال: "ة بأنهصراح 67.12من القانون  49تنص املادة  -3 

  :بتوفر الشرطني التاليني
طبقا أن يكون املكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه املباشرون من الدرجة األوىل أو املستفيدين من الوصية الواجبة، حسب احلاالت، أو املكفول  -2 

  ... ."املتعلق بكفالة األطفال املهملني، ال يشغلون سكنا يف ملكيتهم أو كاف حلاجيام العادية 15.01املقتضيات القانون رقم 
  .211:، صم س، حلسن بلحساينا -4
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وهذه الصورة تتمثل يف عدة  ،1فقده ألي سبب من األسبابله يف السابق مسكن يشغله لكنه املطلوب إفراغها كان 
  :حاالت منها

  وظيفةلإفراغ المستفيد من المحل الذي كان يشغله بسبب فقده ل: أوال
جتسيدا ألمالك الدولة اخلاصة اليت تفوا للموظفني باإلدارات العمومية بقصد  يعترب السكن الوظيفي من جهة

فإن  يتمتع به األجراء لقاء عملهم أيضا، وعليه 2زا عينيااالنتفاع ا طيلة مدة العمل،كما يعترب من جهة أخرى امتيا
 تعترب صورة 4أو انتهاء العالقة الشغلية اليت تربط األجري مبشغله 3انتقاله من مدينة ألخرىإحالة املوظف على التقاعد و

هذا الوضع  حيث يصبح من الطبيعي أن يقوم له احلق يف طلب استعادة مسكنه ألن من صور االحتياج املربر للسكن،
ة مدة العمل سكنا من أمثلة ذلك مدير املدرسة االبتدائية الذي كان يشغل طيلو. له أمام حاجة ملحة لسكن يأويهجع

. بعد إحالته على التقاعد أخربته املصلحة التابع هلا أنه من الالزم إفراغ هذا السكن للمدير اجلديدبنفس املدرسة و
ملوظف بإفراغ السكن بعد االنقطاع النهائي عن العمل مادام السكن املستغل من قبله ومبفهوم املخالفة ال جيوز مطالبة ا

  .5ال يكتسي الصبغة الوظيفية
هو اعتباره منذ إصدار  )سواء كان موظفا متقاعدا أو أجريا(إن ما يزكي حالة االحتياج املربر اليت يعيشها املكري

، ذلك أن القضاء املغريب ال مييز يف 6تل هلذا السكن بدون سندحكم قضائي يف حقه بإفراغ احملل الوظيفي يف حكم احمل

                                                             
  .213: ، صم س ،احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية اجلزء الثاين موجبات اإلفراغ احلسني بلحساين، - 1
الدراسات القانونية املدنية ، حبث شارك به  يف أعمال الندوة العلمية الوطنية اليت نظمها خمترب "احلق يف السكن الوظيفي بني القانون والواقع"حممد الدكي،  - 2

 9و 8مراكش، يومي والعقارية وخمترب الدراسات واألحباث يف حقوق اإلنسان، جامعة القاضي عياض، منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
  .104: ، ص36/2010: ،  سلسلة  الندوات واأليام الدراسية، العدد2010ماي 

التمييز يف هذا الصدد بني إذا كان حرمان املوظف أو العامل من سكنه التابع لعمله قد مت خارج إرادته أو أنه تسبب " ياة الرباقي أنه جيب وترى الدكتورة ح - 3
حاجة هو الذي خلقها فاملوظف الذي ينتقل إىل مدينة أخرى مبحض إرادته ال جيب االعتداد بطلبه الرامي إىل إفراغ احملل الذي يكريه بناءا على . يف فقده بنفسه
 .153: ، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : املطالبة باإلفراغحياة الرباقي، حق ." ومل تفرض عليه

هو نفسه الذي توىل خلق ولكي يكون نقل املوظف ضرورة ملجئة على النحو الذي قدمناه، جيب أال يكون : "ويف نفس السياق يرى الفقيه أمحد السنهوري -
، اإلجيار والعارية، الد الثاين، دار ضة مصر، الطبعة الثالثة 6الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، ج  ."بأن كان النقل بناءا على طلبه هذه الضرورة،

  .1168.1169، ص 2011اجلديدة، 
  .109:، صم سحممد الدكي،  - 4
أشار إليه عمر أزوكار، قضاء حمكمة  ،2005/3/1/1843، ملف دين عدد 26/07/2006املؤرخ يف  2477عدد ) سابقا(قرار الس األعلى - 5

  .226: ، صم سالنقض يف الكراء املدين، 
 145عدد عمر األبيض، دعوى اإلفراغ لالحتالل بدون حق أو سند، جملة القانون والقضاء، ال: ملزيد من التفصيل حول دعوى االحتالل بدون سند راجع - 6
  .يليها وما 80 :ص
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 حملكمة النقض؛ حيث جاء يف قرار 1هذا اإلطار بني املوظف يف عالقته مع الدولة أو العامل يف ارتباطه مع رب العمل
بالتايل يتعني السكىن وليت تربطه باملشغل مالك أن العامل يعترب حمتال بدون سند حملل السكىن بعد انتهاء عالقة العمل ا

عن تعويض ذا املعىن فجميع املبالغ املالية اليت سيدفعها املوظف أو العامل بعد صدور احلكم ستكون عبارة و 2طرده
 فقد قضت نفس احلكم ينطبق على أرملة املوظفكما أن  3ال ميكن اعتبارها وجيبة كرائيةالستغالله هلذا السكن و

عدد  ، ملف مدين 28/05/2008، املؤرخ يف 2015عدد  هلا يف قرار )حاليا(حمكمة النقض
تعترب أرملة املوظف حمتلة بال سند للسكن الوظيفي بعد وفاة زوجها، وال ميكن هلا " :أنه 3981/1/3/2007

  .4"إمنا تعويضا عن االستغاللن مبالغ ال تعترب وجيبة كرائية واالحتجاج مبا تؤديه لإلدارة م
املستفيد للسكن الوظيفي واحدة من احلاالت اليت تؤسس ألحقية املكري يف استرداد الواضح إذن أن فقدان 

حاجة املكري للسكن،  املشروعة اليت تربريد إدراجها ضمن األسباب اجلدية ويكون من اجل، و5السكن الذي يف ملكه
 6على منح املتقاعد مدة شهرينواقعية االجتهاد القضائي يف هذا اإلطار الذي دائما ما استقر  -يف نظرنا–كما نالمس 

 -املكري –هي مدة كافية للمتقاعد ومن أجل إفراغ السكن الوظيفي _ من حتقق واقعة االنقطاع عن العمل ابتداء –
علمنا أن توجيه اإلشعار باإلفراغ من املكري للمكتري يتطلب اإلشارة  امن أجل املطالبة باسترداد ملكه خصوصا إذ

  .7قلإىل مهلة شهرين على األ

                                                             
كل سكن سلم لألجري مبناسبة قيام عالقة شغل بينه وبني املشغل يعترب سكنا وظيفيا ويكون على شكل عقار "... :حيث يؤكد الدكتور حممد الدكي أن - 1

احلق يف السكن الوظيفي بني القانون " حممد الدكي،  ،."يقدمه املشغل ألجرائه لالنتفاع به طوال مدة عقد الشغل، وبانتهاء هذه املدة ينتهي االنتفاع بالسكن
  .105 :ص ،م س ، "والواقع

ة النقض يف كم، أشار له عبد العزيز توفيق، قضاء حم3405/1/2/2002، ملف ندين عدد 3/7/2002املؤرخ يف  2353قرار حمكمة النقض، عدد  - 2
  .149: ، صم س، 1957/2022من سنة  الكراء املدين

إنه إذا امتنع األجري عن :"91: ،ص57/1988العدد ، جملة احملاكم املغربية،1979يونيو  22بتاريخ  213عدد ) حاليا(قرار حملكمة النقض :انظر أيضا -
  .111: ، صم سأشار إليه حممد الدكي، ." إرجاع السكن بعد إنذاره فإنه يصري حمتال بدون سند قانوين احتالال موجبا للتعويض

ال تعترب املبالغ اليت يتسلمها " :أنه 2007م3028/1/3، ملف مدين عدد 09/07/2008املؤرخ يف  2610كمة النقض عدد جاء يف قرار حمل - 3
." يلزم املوظف بإخالء السكن الوظيفي عند انقطاعه النهائي عن العمل ألي سبب من األسباب. املوظف لإلدارة مقابل استغالله سكنا وظيفيا مبثابة وجيبة كرائية

  .43: ، صم س ،قضاء حمكمة النقض يف الكراء املدين عمر أزوكار،أورده 
  . 248: ، صم س، رعمر أزوكا - 4
إن املبالغ اليت :" قضت فيه مبا يلي 2007أبريل  24بتاريخ  2006 -01 -700ملف رقم  192ويف أمر صادر عن احملكمة االبتدائية بالناظور عدد  -

يوصف باالحتالل  يؤديها لفائدة اخلزينة العامة هي تعويض عن االحتالل وال تثبت وجود عقد كراء، فاستمراره يف شغل السكن الوظيفي بعد انقطاعه عن العمل
  .112: ، صم سحممد الدكي، ...". دون سند قانوين

  ."املالك أوىل باستعمال ملكه من الغري: "اعتبارا للقاعدة الفقهية القائلة - 5
  .21: ، صم س، ، أورده عمر أزوكار2111/1/1/2000، ملف مدين عدد 17/07/2002املؤرخ يف 2525قرار حمكمة النقض عدد  - 6
  .67وما يليها إىل الصفحة  60الصفحة  ت اإلشعار باإلفراغ من هذا البحثطلب املتعلق بشكلياراجع امل - 7
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  عودة المغترب إلى الوطن: ثانيا
الذي يكون له حمل سكين يف بلده األم يؤجره للغري بالشخص املستقر خارج أرض الوطن وترتبط هذه احلالة 

له احلق بتوجيه اإلشعار تقيم ، لكن اضطرار صاحب احملل إىل العودة للوطن ألي سبب من األسباب 1طيلة مدة غربته
إداريا يف إحدى الدول من أمثلة ذلك الشخص الذي كان يشغل منصبا و. احملل املطلوبي من أجل إفراغ للمكتر

بعد إحالته على التقاعد مل تعد له بعد ذلك حاجة لالستقرار باملهجر األمر الذي دفعه للعودة لبلده فهذا األجنبية و
  . لوك للمغترب العائدميكنه أن يوجه إشعارا باإلفراغ للمكتري الذي يشغل احملل املم )املكري(الشخص

الفقهي يبني لنا بأن عودة املغترب ملعطى إال أن االجتهاد القضائي وبالرغم من انعدام النص الصريح على هذا او
أنه األكيد على االستقرار باملغرب و ذلك شريطة إثبات عزمهو.  حاجة ملحة للسكن الذي ميلكهللوطن جتعل منه يف

يكفي حلاجياته، كما أن هذا األمر ال يقوم صحيحا إال إذا انقضت مدة  -إفراغهغري املطلوب -ال ميلك سكنا آخر 
  .إذا كان حمدد املدة 2العقد األصلية

  تهدم المسكن الذي كان يشغله المكري: ثالثا
تربر حاجة املكري للسكن هي دم احملل الذي كان يشغله من قبل، سواء أكان هذا  من بني احلاالت اليت

كالزالزل (جع إىل عوامل طبيعيةبغض النظر أيضا عن السبب يف دمه أهو راأم أنه يف ملك غريه و كن يف ملكهاملس
ويفهم من هذا  3.أو حكم قضائي) حالة نزع امللكية لفائدة املصلحة العامة(بفعل قرار إداري ، أو)إخل...والفيضانات 

ذلك جتنبا للتحايالت اليت قد يلجأ إليها بعض فيه وبد أن يكون لسبب ال دخل له الكالم أن فقدان املستفيد ملسكنه ال
عدم القيام بأي واملالك من أجل استرداد مساكنهم املؤجرة للغري، كما يف حالة إمهال املالك للمرتل الذي كان يشغله 

حيث مما تسبب يف دم هذا املسكن رغبة منه يف توجيه إشعار للمكتري إلفراغ احملل اململوك له، إصالحات ضرورية 
يكون املكري هنا يف حكم سيء النية والذي يتعامل معه املشرع بنقيض قصده حفاظا على مصلحة املكتري الذي 

 .يكتسب احلق يف السكن ذا احملل

                                                             
  .214:، صم سموجبات اإلفراغ،  2احلسن بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية،ج  - 1
  .214:، صم ساحلسن بلحساين،  - 2
  .1156 :، صم سالسنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، عبد الرزاق أمحد  - 3
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  بعض الحاالت األخرى المبررة لالحتياج: الفقرة الثانية
حل الذي كان يشغله وفق ما تتعلق هذه احلاالت مبختلف صور االحتياج اخلارجة عن دائرة فقدان املكري للم

الشخصية اليت جتعل املكري يف حالة ضرورة الظروف االجتماعية، االقتصادية وتتعدد  حيثبيناه يف الفقرة السابقة، 
ملحة للمطالبة بإفراغ احملل اململوك له واملأجور للغري، حيث تشترك كلها يف رغبة املكري يف االستقالل مبسكن 

حالة عدم عن األسرة دون إغفال  االعمل بعيدو ما ارتبط بالدراسة وأسواء يف حالة اإلقبال على الزواج  ،1خاص
  .مة السكن للوضعية الصحية للمكريئمال

  اجحالة اإلقبال على الزو: أوال
أكان اجلادة اليت تربر احتياج املكري للسكن الذي يف ملكه سواء من بني األسباب املشروعة والزواج يعترب 

، حيث تقوم احلاجة لدى املقبل على الزواج يف طلب إفراغ املسكن الذي ميلكه مىت كان ال 2املستفيد رجال أو امرأة
البد من اإلشارة أنه و، 3يتوفر على مسكن أو أن السكن الذي كان يشغله قبل الزواج مل يعد صاحلا له بعد أن تزوج

ا األخري غري ملزم بإسكان ابنه لكون املكري يسكن مع والده ألن هذ ال جيوز للمكتري الدفع بعدم شرعية هذا السبب
سكن  جتعل من) كاتمع املصري مثال(خصوصا إذا علمنا أن األعراف السائدة يف بعض اتمعات العربية 4زوجتهو

  .5ضرورياواالستقرار أمرا مهما  مرتل مستقل يوفر هلما اهلدوء والعروسني يف

عدم االعتبار مبجرد العزم على الزواج من أجل تربير احلاجة للسكن بل البد أن يكون يسري بعض الفقه إىل و
اخلطبة كمربر للخاطب أو املخطوبة  االستناد على ، كما ذهب القضاء املصري إىل عدمهناك عقد زواج بني العروسني

   .6من أجل املطالبة بإفراغ احملل اململوك ألي منهما

                                                             
  .156 –15 :، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : راجع يف هذا الشأن حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 1
  .يليها وما 216 :، صم سموجبات اإلفراغ،  2كتري احملالت السكنية، ج  بلحساين، احلماية القانونية ملاحلسني - 

  .155 :، صم س حياة الرباقي، - 2
  .1188 :، صم س، الد الثاين، 6السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد،جعبد الرزاق أمحد  - 3
  .217: ، ص م س، احلسني بلحساين  4
  ،1158:، صم سعبد الرزاق أمحد السنهوري،  -5

  .219: ، صم ساحلسني بلحساين،   6
من : "، أنه95069، امللف املدين 1986شتنرب  17، املؤرخ يف 2058ونسجل موقفا خمالف القضاء املغريب، حيث جاء يف قرار للمجلس األعلى عدد  - 

  .156 :ص ،م س ،أورده  حياة الرباقي" ،االستقالل إثر عزمه على الزواجحق املالك املطالبة بإفراغ املسكن اململوك له إذا كان أحد فروعه يف حاجة إىل 
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ليست بزواج كما أن مسؤوليات الزوجية اليت تلقى على و 1اخلطبة جمرد تواعد على الزواجا ناعتبار غري أنه إذا
من وجهة  –اعتبارا إلمكانية العدول عنها فإنه خالل مرحلة اخلطبة وتكون قائمة  عاتق الزوجني بعد إبرام العقد ال

اية املكترين من بعض التحايالت اليت ذا ميكن محو. طبة كسبب مربر للحاجة للسكىنال ميكن االعتداد باخل -نظرنا
 .يلجأ إليها املكرين من أجل املطالبة باإلفراغ كاختالق خطبة صورية من أجل الدفع بقيام احلاجة امللحة للسكن

  الدراسة أو العمل بعيدا عن األسرة : ثانيا
د فإن ظروفا معينة قد إذا كان من غري الشائع عندنا أن يستقل الولد عن والديه يف السكن ولو بعد سن الرش

والقانون ال مينع استرداد احملل املكترى لفائدة األوالد القاصرين إذا كانت لديهم رغم . تفرض ذلك حىت قبل هذا السن
كما يف حالة انتقال أبناء املكري إىل مناطق بعيدة عن حمل  .2قصورهم أسباب مشروعة لإلقامة خارج حمل إقامة آبائهم

ميلك حمال مؤجرا بالقرب من مقر دراسة أو عمل أبنائه ألن ذلك يف نظر  -أي املكري–سكىن والديهم، واحلال أنه 
ائمة ه املصلحة قوتظل هذ .3الفقه يعترب مصلحة مشروعة وحاجة ضرورية للمطالبة املكتري باإلفراغ من أجل إسكام

حيث قضت حمكمة .فالعربة هنا ببعد مقر الدراسة عن سكىن الوالدين 4كانوا يقطنون بداخلية الثانويةلألبناء حىت ولو 
احلال أن هذا األخري ميلك مرتال يف داخلية تبعد عن مسكن والدهم وبأنه إذا ثبت أن األوالد يسكنون ) حاليا(النقض

د بقرب مقر دراسة األبناء فإن هذا يعترب مربرا مشروعا للمطالبة بإفراغ يشغله على سبيل الكراء شخص من الغري يوج
  .5املكري من العني ليسكنها أوالد املكري

واحلال أنه ال ميلك حمال سكنيا  من أجل ممارسة نشاط مهين معني من أمثلة ذلك االبن الذي ينتقل إىل مدينةو )1
مصلحة مشروعة من أجل مطالبة املكري بإفراغ للغري فإن ذلك يكون سببا جديا و لكن ثبت أن لوالده عقارا مأجورا

 .إسكان ابنه د لالستعمال السكين دفاحملل املع

                                                             
  .من مدونة األسرة  5املادة  - 1
  .156: ص م سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظ : حق املطالبة باإلفراغ رباقي،لحياة ا -  2
  .224 :، صموجبات اإلفراغ، م س 2احملالت السكنية،جي راحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكت - 3
  224: ، ص م س، ، احلسني بلحساين98505، ملف مدين رقم 24/03/198بتاريخ  98805قرار حمكمة النقض عدد - 4

،أورده املصطفى لزرق، اإلفراغ لالحتياج للسكىن وفق مقتضيات 98505ملف مدين عدد  24/3/1983بتاريخ 98805قرار حمكمة النقض عدد  -  5
قضايا كراء األماكن السكنية واملهنية واحملالت التجارية من خالل اجتهادات الس األعلى، الذكرى وتوجهات الس األعلى،  1980دجنرب  25ظهري 

  .405و 404: ، ص2007 -الرباط- ، مطبعة األمنية2007فرباير  22/23 -فاس-مسينية لتأسيس الس األعلى، قصر املؤمتراتاخل
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  مة المسكن للوضعية الصحية للمكتري ئعدم مال: ثالثا
املؤجر ما يرتبط حملل املكتري من ا  من أجل احلكم بإفراغمن بني احلاالت اليت يعتمد عليها القضاء املغريب

 ؛ فإذا كان هذا األخري مصابا مبرض معني أثبتت التقارير الطبية أن حالته تستدعي1بالوضعية الصحية لطالب اإلفراغ
يكون مالئما لوضعيته الصحية فإنه له احلق يف املطالبة بإفراغ احملل  -يف ملكيته-حقا استبدال مسكنه احلايل بآخر 

ذلك أن القضاء املغريب لطاملا اعترب أن عدم مالئمة  ؛2خري يكون مالئما لوضعيته الصحيةالذي يف ملكيته مادام هذا األ
  .3سببا حقيقا يف استرجاع املرتل املطلوب إفراغه يعترب للوضعية الصحية للمكري أو أحد أفراد أسرته املسكن

الضرورة من ذلك ما اعتربه استجاب يف الكثري من احلاالت لتلبية هذه  )سابقا(حيث نالحظ أن الس األعلى
قرار حمكمة االستئناف فيه أيد الذي  2332/93، ملف مدين عدد 10/12/1996يف القرار الصادر عنه بتاريخ 

بعد إحالته على التعليم مبدينة الدار البيضاء و القاضي بتصحيح اإلشعار باإلفراغ لكون املالك كان يشتغل بسلك
نظرا لتوفره على مسكن نتيجة ملا يعانيه من مرض الربو وقال إىل منطقة جافة التقاعد نصحه األطباء بضرورة االنت

يترك مدينة الدار البيضاء و مأجور مبدينة بين مالل فإنه أصبح يف أمس احلاجة إليه ليسكن فيه مع أسرته مبسقط رأسه
تدقق يف طبيعة احلاجة اليت  يتعني على حمكمة املوضوع أن، و4ة الذي ال يوافق وضعيته الصحيةباملشبع جوها بالرطو

كما هلا أال تأخذ ) كسور أو جروح(أم مؤقتة) املرض املزمنالشيخوخة و ،العجز(هل هي دائمةيدعيها املكري 
  .فاألمر مرتبط بأمور الواقع اليت متلك فيه حمكمة املوضوع كامل السلطة التقديرية 5بالشهادات الطبية املقدمة من طرفه

 .المكري لحاجته للمسكن المؤجر الذي يملكهإثبات : المطلب الثاني

من أجل إعطاء احلق يف السكن احلصانة القانونية والواقعية الالزمة للحفاظ عليه، قام املشرع بِحث القضاء على 
وعليه فإن ادعاء االحتياج ال يكفي لتصحيح اإلشعار باإلفراغ؛ . التثبت من األسباب احملتج ا دف اإلفراغ لالحتياج

  . جيب إثبات هذا االحتياج مبا ال يدع جماال للشكبل 

                                                             
  .159: ، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظ : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 1
  .223: ، صم س موجبات اإلفراغ، 2احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، ج احلسني بلحساين، - 2
شعبة القانون اخلاص، اجلزء األول، جامعة حممد اخلامس، كلية  -رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا إدريس يعقويب، إشكالية إفراغ حمالت السكىن يف املغرب، -3

  .33:ص، 1990-1989:ماعية، الرباط، السنة اجلامعيةالعلوم القانونية واالقتصادية واالجت
  .167: ، صم سعبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة، الكتاب الثاين عقد الكراء،  - 4
  .160 :، صم س ،حياة الرباقي - 5
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، 1فاإلثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق اليت حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها
وبالتايل فادعاء االحتياج ال يكفي بل جيب لزوما إثبات أن املستفيد ال يشغل مسكنا مملوكا له أصال، أو عدم كفاية 

ا السكن حلاجياته العادية، ما مل يعرض املكري على املكتري املراد إفراغه حمال آخر مناسبا للشروط السابق اإلشارة هذ
الذي ال  67.12من القانون  49وال جيوز إعفاء املكري من اإلثبات ألن ذلك يتعارض مع صريح نص الفصل . هلا

  .2 إذا أثبت املستفيد حاجتهيسمح بتصحيح اإلشعار باإلفراغ بناءا على االحتياج إال

االحتياج مسألة واقعية فإن إثبات هذا العنصر يلقى يف األصل على مدعيه عمال بقاعدة البينة على لكون وبالنظر 
أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح أخربنا ابن ، فعن من ادعى املستنبطة من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

و يعطى الناس بدعواهم، ل" :أيب مليكة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوهب عن ابن جريح عن ابن 
وقد روى البيهقي والطرباين بإسناد صحيح أن  "املدعى عليه دماء رجال وأمواهلم، ولكن اليمني على ناسالدعى 

وبالتايل يتعني على املكري أن  ،3"البينة على من ادعى واليمني على من أنكر: "الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال
، 67.12من القانون  45املنصوص عليهم يف املادة  4يربهن على احتياجه للمحل املأجور لنفسه أو ألحد األشخاص
  .5وللمجلس األعلى قرارات كثرية بشأن وجوب إثبات االحتياج

من وسيلة مبا فيها شهادة الشهود  ، فإنه ميكن االستدالل على وجوده بأكثر6ونظرا ألن االحتياج من أمور الواقع
وهذا ما جيعل لقاضي املوضوع سلطة تقديرية واسعة يف تقدير االحتياج  ،)الفقرة األوىل(املعاينةوالقرائن، وحمضر 

  .)الفقرة الثانية(للسكىن

                                                             
  .اللتزام، الطبعة الثالثة اجلديدةالثاين، نظرية االلتزام بوجه عام اإلثبات، آثار اعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، اجلزء  - 1
  .229: ، صم سموجبات اإلفراغ،  2جاحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، - 2
لبنان، الطبعة األوىل رمضان - عشر، املعامالت، دار الكتاب العريب بريوتء الثاين عشر والثالث عشر والرابع االسيد سابق، فقه السنة الد الثالث، األجز -  3

  .419: م، ص1971/ هـ1391
  .179: عقد الكراء املدين، م س، ص ، الكتاب الثاينعبد القادر العرعاري، النظرية العامة للعقود املسماة - 4
حيث إن املدعي مل يثبت : " ، الذي جاء فيه3524/84، ملف مدين 1986-2-4الصادر بتاريخ  412قرار حملكمة االستئناف بالدار البيضاء رقم  - 5

- 4-3الصادر بتاريخ  1518وقرار حمكمة االستئناف بالرباط رقم ". االبتدائي واحلكم معه بعدم قبول الدعوى االضطرار الشيء الذي ينبغي معه إلغاء احلكم
عي االحتياج بنسخة من عقد الزواج وشهادة الضرائب وأثبت أنه ال ميلك غري املدعى فيه حيث أثبت املد: "الذي جاء فيه 2685/85، ملف مدين 1985

  .120: ، صم سأورده أمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين، " وحيث أن رب امللك أوىل مبحله
  179: ، صم سعبد القادر العرعاري،  - 6
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  وسائل إثبات المكري احتياجه للسكن: الفقرة األولى

كمبدأ عام فإن املشرع أعطى للمدعي احلرية التامة يف إثبات ما يدعيه بكافة الوسائل الالزمة لذلك، إذ أورد 
لكننا سنركز . يف قانون املسطرة املدنية ، وأورد أخرى1من قانون االلتزامات والعقود 404 الفصلاملشرع بعضها يف 

  .وحمضر املعاينة والقرائن يف إثبات واقعة االحتياج على أمهها وهي شهادة الشهود

  شهادة الشهود: أوال
 هيف وقت كان في لقد كانت الشهادة قدميا أهم وسيلة يف اإلثبات نظرا لكثرة اعتمادها للفصل يف املنازعات

وعرفها . 2يف نفوس أفراد اتمع واخللق أصيل ال يقبل املساومة بدراهم قليلة كانت أو كثرية متجدراالوازع الديين 
وجاء يف تعريف آخر ذو طبيعة " تقرير حقيقة أمر توصل الشاهد إىل معرفته بعينه أو بأذنه"األستاذ العبدالوي بأا 

قيام الشاهد يف جملس القضاء بعد حلف اليمني باإلخبار عن واقعة حدثت من غريه ويترتب عليها حق "قضائية بأنه 
ته التقديرية اليت ال يقيدها سوى التعليل السليم ألسباب طسلوهي حجة غري ملزمة للقاضي لكوا ختضع ل. 3"لغريه

  .استبعادها

وتعترب الشهادة من أهم وسائل اإلثبات استعماال يف املادة املدنية عموما ويف الرتاعات الكرائية باخلصوص، وهذا 
والذي أكد  1املستندة على شهادة الشهود منها القرار الصادر عن حمكمة النقض 4ما تترمجه كثرة القرارات القضائية

  ."العالقة الكرائية واقعة مادية ميكن إثباا بسائر وسائل اإلثبات، ومنها شهادة الشهود: "على أن

                                                             
  :اإلثبات اليت يقررها القانون هيوسائل : "ع.ل.ق 404تنص املادة  - 1
  إقرار اخلصم؛) 1 
  احلجية الكتابية؛) 2 
  شهادة الشهود؛) 3 
  القرينة؛) 4 
  ."اليمني والنكول عنها) 5 

يع، للطباعة والنشر والتوزيف املنازعات املدنية دراسة علمية وعملية على ضوء القانون املغريب واالجتهاد القضائي حملكمة النقض، دار السالم ، خالد سعيد  - 2
  . 187: ، ص2014الرباط، الطبعة األوىل 

  .288: ، صم سخالد سعيد،  - 3
  : من هذه القرارات - 4

، م س، الة املغربية يف الفقه والقضاء، 5916/1/2/2013، ملف مدين عدد 2014يونيو  10، الصادر بتاريخ 430/2قرار حمكمة النقض رقم -     
  .265: ص
  ).غري منشور(24/13/1302، م م ع 12/02/2014، الصادر بتاريخ 13حكم احملكمة االبتدائية بالرشيدية رقم  -     
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النقض  ، إذ أن حمكمة2ثبات االحتياج أن تستويف كل الشروط الالزمة لذلكيف إوال بد ليعتد بشهادة الشهود 
يف أحد قراراا قضت بكون التعليل املعتمد عليه يف القرار املطعون فيه ناقصا لكون حيثياته مل تشر إىل أن االستماع 

  .3لشهادة الشهود قد مت طبقا ملا هو منصوص عليه يف ظهري املسطرة املدنية

عامة واالحتياج للسكن  كوسيلة إلثبات عقد الكراء 4وقد اعتمدت أيضا حمكمة النقض على شهادة اللفيف
من املقرر فقها وقضاء أن شهادة اللفيف : "الذي جاء فيه 1638رقم  5خاصة يف العديد من قراراا، منها القرار

يتلقاها العدول نيابة عن القاضي هي مبثابة شهادة العدول يف إثبات احلقوق وال تعترب جمرد الئحة شهود إذا توفرت 
مساعها ألداء اليمني وإال بطلت سائر احلقوق املثبتة باللفيف وتعترب وسيلة اإلثبات  فيها شروط القبول وال حيتاج

... ولذلك فإن حمكمة االستئناف املطعون يف قرارها حينما اعتمدت يف إثبات العالقة الكرائية على شهادة اللفيف
وما يليه من  71 غري خارق للفصولتكون قد اعتمدت على وسائل اإلثبات القانونية والفقهية وبالتايل يبقى القرار 

  .6"م ومعلال مبا فيه الكفاية.م.ق

اعتمدت فيه على  7كما تعترب شهادة اللفيف وسيلة فعالة إلثبات االحتياج، ففي قرار صادر عن حمكمة النقض
رفض  شهادة اللفيف من أجل احلكم بالنقض واإلحالة على حمكمة االستئناف املختصة إلعادة النظر يف القضية بعد

كما أكدت نفس احملكمة أن إثبات االحتياج بالشهادة اللفيفية يقع قرينة . باإلفراغ بتصحيح اإلشعارطلب املكري 
قانونية لتأكيد عنصر االضطرار السترداد احملل املأجور حبيث حيق حملكمة املوضوع أن تقرر يف إطار سلطتها التقديرية 

  .8مدى األخذ أو عدم األخذ ذه الشهادة

                                                                                                                                                                                              
، م س ، الة املغربية يف الفقه والقضاء، 2025/1/3/2014، ملف مدين عدد 06/07/2015، الصادر بتاريخ 537/3قرار حمكمة النقض عدد - 1
  .187: ص
وما يليها  187: ، صم سل شهادة الشهود كوسيلة من وسائل اإلثبات املدين راجع؛ خالد سعيد، اإلثبات يف املنازعات املدنية، للمزيد من التفصيل حو - 2

  . 215: إىل ص
  .26: ، أورده عبد العزيز توفيق، قضاء حمكمة النقض يف الكراء املدين، م س، ص04/07/1969، الصادر بتاريخ 354قرار حمكمة النقض رقم  - 3
وتعترب هذه "، 93: ص ،م سالة املغربية للفقه والقضاء، ، "ء احملالت املعدة للسكىنإثبات عقد كرا" ،ة ملياء أوبوزورويف هذه الوسيلة تؤكد األستاذ - 4

من القانون  35ق ل ع واملادة  418الشهادة املكتوبة من لدن عدلني يف وثيقة واملذيلة خبطاب القاضي مبثابة ورقة رمسية من الناحية الشكلية طبقا للفصل 
لفيف على سند العلم اخلاص وأن تكون مفصلة وجيب أن تتوفر شهادة ال. املتعلق خبطة العدالة، لكنها من حيث موضوعها تكيف غالبا كشهادة شهود 16.03

  ".واضحة وغري جمملة أو مبهمة
  .92/93: ، صم س، ، أوردته ملياء أوبوزور1960/1/3/2004، يف امللف عدد 1/6/2005، الصادر بتاريخ 1638قرار حمكمة النقض رقم  - 5
  .92/93: ، صم سملياء أوبوزور،  - 6
  .33: ، صم سأورده عبد العزيز توفيق، . 84586، ملف مدين عدد 16/07/1882در بتاريخ ، الصا525قرار حمكمة النقض عدد  - 7
، أشار إليه عبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود 2529/96، ملف مدين عدد 20/11/1997قرار حمكمة النقض الصادر يف  - 8

  .179: ، صم ساملسماة عقد الكراء املدين، 
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  القرائن  :ثانيا
القرائن هي ما يستنبطه املشرع أو القاضي من أمر معلوم للداللة به على أمر جمهول، وعرفها األستاذ العبودي 

. 1بأا استنباط أمر غري ثابت من أمر ثابت على أساس أنه يغلب يف الواقع أن يتحقق األمر األول إذا حتقق األمر الثاين
" دالئل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع جمهولة" :ق ل ع بأا 449 بينما عرفها املشرع يف الفصل

وبالتايل من خالل هذه التعريفات يظهر أن القرائن تعترب وسائل إثبات غري مباشرة، ألا تنطلق من أمر معلوم أصال 
اإلثبات إما بنفي وجودها أو  وثابت للمشرع أو القاضي ليستنتج منه باالستدالل العقلي وجود حقيقة الواقعة حمل

 3، وقد اعتد املشرع بالقرائن كوسيلة إثبات وميز فيها بني تلك اليت يضعها املشرع وتسمى بالقرائن القانونية2تأكيدها
وهي إما قاطعة أو بسيطة قابلة إلثبات العكس، وتلك اليت يستنتجها القاضي من وقائع الرتاع وتسمى بالقرائن 

ة حلكمة احملكمة، واشترط فيها املشرع أن تكون قرائن قوية وخالية من اللبس أو متعددة حيصل القضائية وهي موكول
  .4التوافق بينها، ويف ذلك إشارة إىل ضرورة حتري الدقة يف استخالصها ألا طريقة غري مباشرة يف اإلثبات

احي املطالب بإفراغ املكتري حملله من ويف عالقة القرائن بإثبات االحتياج فإن املدعي غالبا ما يرفق مقاله االفتت
أجل السكن فيه بالعديد من القرائن املؤكدة حلاجته للسكن أو لعدم توفره على حمل يف ملكيته أو يديل بوصل كراء 
يؤكد من خالله أنه يشغل حمال مملوكا للغري على سبيل الكراء، أو شهادة من إدارة الضرائب تدل على عدم ملكية أي 

احملل املطلوب إفراغه، كما ميكن للمالك اجلديد املتملك للمحل املتنازع حوله بالرسم العقاري الذي  حمل آخر غري
وهذا ما تؤكده العديد من . يؤكد ملكيته وتاريخ التملك لينفي تعسفه فينا يتعلق بشرط املدة املشار إليه سابقا

باإلفراغ مستندة على هذه الوثائق والقرائن مبختلف أنواعها،  قضتالقرارات الصادرة من خمتلف احملاكم الوطنية اليت 
  :5ومنها ما يلي

                                                             
  .245، ص م سعيد، اإلثبات يف املنازعات املدنية، خالد س - 1
  .246 :، صم سخالد سعيد،  - 2
  : القرينة القانونية هي اليت يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: " من ق ل ع 450ينص الفصل  -3 

  ؛التصرفات اليت يقضي القانون ببطالا بالنظر إىل جمرد صفاا الفتراض وقوعها خمالفة ألحكامه - 1
  ؛احلاالت اليت ينص القانون فيها على أن االلتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم - 2
  ."احلجية اليت مينحها القانون للشيء املقضي - 3

  .252: ، صم سخالد سعيد،  - 4
، أورده عبد العزيز توفيق، قضاء 436/85، ملف مدين عدد 05/10/1992، الصادر بتاريخ 2334قرار حمكمة النقض عدد  -  :انظر كل من - 5

  .54: ، صم سحمكمة النقض يف الكراء املدين، 
  .61: ، صم س، أورده عبد العزيز توفيق، 1890/88، ملف مدين عدد 22/03/1993، الصادر بتاريخ 758قرار حمكمة النقض عدد  -   
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وحيث أدلت بوصل إلثبات أا : "الذي أكد فيه 2983رقم  )الس األعلى سابقا(1قرار حمكمة النقض
  ." ...هاهي وأبناؤها وزوجها يف ملك تسكن على وجه الكراء هي وزوجها ومل يرد يف القانون ما مينعها من السكن

وحيث أدىل املدعي بوصل كراء وشهادة : "والذي جاء يف إحدى حيثياته 2حكم احملكمة االبتدائية بالرشيدية
، "وأنه ال ميلك أي عقار غري املرتل أعاله) ح م(صادرة عن إدارة الضرائب تثبت مجيعها أنه يكتري مرتال من املسمى 

  .م بإفراغ املدعى عليه ومن يقوم مقامه من احملل املكرىحيث اعتمد القاضي على هذه القرائن من أجل احلك

  محضر المعاينة: ثالثا

والفصل يف الدعوى  التوصل إىل معرفة احلقيقة املعاينة هو االنتقال إىل مكان الرتاع ملشاهدته على الطبيعة بقصد
على ضوء نتيجة املعاينة، وقد تنتقل احملكمة يئتها القضائية إلجراء املعاينة إذا كانت هناك مربرات وذلك الستجالء 

من القانون  15وطبقا للمادة . املالبسات الغامضة يف موضوع الرتاع، وللمعاينة أثر بالغ يف استجالء احلقائق
ينتدب املفوض القضائي من لدن القضاء للقيام مبعاينات مادية ، فإنه 3ملفوضني القضائينياملتعلق بتنظيم مهنة ا 81.03

وبالتايل فإن . حمضة جمردة من كل رأي، وميكن له أيضا القيام مبعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه األمر
ملعين باألمر أو من احملكمة، دون أن حترير حماضر املعاينة يدخل ضمن اختصاص املفوض القضائي، وذلك بطلب من ا

  . يبدي املفوض القضائي رأيا يف املوضوع حىت يكون موضوعيا ألن ذلك من اختصاص القضاء

وتعترب حماضر املعاينة من أبرز وسائل اإلثبات يف مادة الكراء، وذلك بالنظر لقوا الثبوتية وللحقيقة اليت 
رارات القضائية اليت اعتمدت على حماضر املعاينة لقبول طلبات تصحيح تتضمنها، وهذا ما يتجلى يف العديد من الق

  : ما يلي 4ومن هذه القرارات ،اإلشعار باإلفراغ أو رفضها

  

                                                                                                                                                                                              
أورده عمر أزوكار، قضاء حمكمة النقض يف . 946/1/6/2010، ملف مدين عدد 25/01/2011، الصادر بتاريخ 297قرار حمكمة النقض عدد  -   

  .263 :ص ،م س الكراء املدين،
، أورده عبد العزيز توفيق، قضاء حمكمة النقض يف 1643/86، ملف مدين عدد 22/12/1986، الصادر بتاريخ 2983قرار حمكمة النقض عدد  - 1

  .41: ، صم سالكراء املدين، 
  ).غري منشور(295/1302/13، م م ع 29/1/2014، الصادر بتاريخ 2حكم احملكمة االبتدائية بالرشيدية عدد  - 2
ج ر بتنظيم مهنة املفوضني القضائيني،  81.03بتنفيذ القانون رقم )2006فرباير  14( 1427من حمرم  15صادر يف  1.06.23ظهري شريف رقم  - 3

  .559، ص )2006مارس  2(  1427بتاريخ فاتح صفر  5400عدد 
  .300:م س، ص، ه عمر أزوكار، أورد3405/1/6/2010، ملف مدين عدد 10/05/2011، الصادر بتاريخ 2154قرار حمكمة النقض عدد  - 4
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الذي اعتمد على حمضر معاينة من أجل حتديد مكونات وأجزاء احملل املطلوب  297عدد  1قرار حمكمة النقض
عدد  2وكذا القرار. ذلك بواسطة مفوض قضائي انتدب هلذه املهمةإفراغه وحتديد من يشغله وقت إجراء املعاينة و

على القرار، ذلك أنه علل قضاءه  وحيث صح ما عابه الطاعن: "الذي أكدت فيه حمكمة النقض على ما يلي 565
املستأنف ، وأن ...بأن املدعي أسس دعواه على أنه يريد استرجاع احملل املطلوب إفراغه من أجل إسكان ابنته املطلقة

عليه يشغل حمال يتكون من صالون وثالث غرف ومطبخ ومرحاض ويسكن به هو وزوجته وبنته املراد إسكاا مبحل 
، وبالتايل ...الرتاع وذلك حسب حمضر املعاينة واالستجواب املدىل به من طرفه واحملرر من طرف املفوض القضائي 

ياته ليسكن به هو وزوجته وبنته املذكورة وتبقى دعواه غري يكون احملل الذي يشغله املستأنف عليه كافيا حلاج
  ."مقبولة

وجتدر اإلشارة إىل أن وسائل اإلثبات اليت ذكرناها هنا ال متثل إال احلد األدىن من وسائل اإلثبات يف املادة املدنية 
من عدمه مرتبط بالسلطة حيث أن القاعدة كما قلنا هي حرية اإلثبات بكافة الوسائل، كما أن األخذ ذه الوسائل 

  .التقديرية لقاضي املوضوع

  للسكنىسلطة المحكمة في تقدير االحتياج : الفقرة الثانية
بتقديره وال رقابة عليها من  تستقل احملكمةاليت سبق وقلنا أن تقدير االحتياج للسكن يندرج ضمن أمور الواقع 

القاضي هذه ليست مطلقة، بل مقيدة مبجموعة من املبادئ ، إال أن سلطة 3طرف حمكمة النقض إال من حيث التعليل
ولعل أبرزها حياد  4اليت حتكم عمل القضاء من أجل تعزيز ثقة املواطنني فيه باعتباره الضامن للحقوق واحلريات

القاضي والتواجهية يف اإلثبات؛ إذ يلزم املبدأ األول القاضي بأال حيكم يف الدعوى بناء على علمه الشخصي كما 

                                                             
، أورده عمر أزوكار، قضاء حمكمة النقض يف 946/1/6/2010، ملف مدين عدد 25/01/2011، الصادر بتاريخ 297قرار حمكمة النقض عدد  - 1

  .263: ، صم سالكراء املدين،
  .269: ، صم س، أشار إليه عمر أزوكار، 1483/6/2011، ملف مدين عدد 31/01/2012، الصادر بتاريخ 565عدد  حمكمة النقض قرار - 2
إن احملكمة مبا : "ت فيه، الذي أكد2746/85ع .م.، م21/10/1985، الصادر بتاريخ 2254قرار حمكمة النقض عدد -: انظر يف هذا الصدد - 3

أشار إليه عبد العزيز توفيق، ". ع لرقابة الس اعتربت أن ما أدىل به املكري من حجج تثبت أن ابنه حمتاج فعال إىل السكىنلديها من سلطة يف التقدير اليت ال ختض
  .37: ، صم سقضاء حمكمة النقض يف الكراء املدين، 

وما يليها، أشار إليه  136ص  4، منشور مبجلة الشعاع عدد 3132/85ع .م.، م17/9/1990، الصادر بتاريخ 1813قرار حمكمة النقض عدد -
  .50: ، صم سحممد بفقري، قوانني الكراء والعمل القضائي، 

حياد القاضي مرده أوال إىل سد طريق الشبهة على القاضي حىت ال يتهم بالتحيز : "، أكد على أن35: ، صم سخالد سعيد، اإلثبات يف املنازعات املدنية،  - 4
رفق العدالة ككل، وثانيا سد الطريق أمام القاضي اجلائر حىت ال يستأثر بسلطة مطلقة على الرتاع فيهيم على وجهه يهلك والظلم، فيفقد ثقة الناس فيه ويف م

ل أو قد يطرأ عليه من انتقاحقوق الناس ظلها وعدوانا وحيشر بنفسه يف جهنم، نسأل اهللا أن جيرينا منها،  وثالثا أن علم القاضي بنشوء االلتزام ال يعين علمه مبا 
  ."انقضاء، ومن هنا تربز أمهية مناقشة الدليل
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يقتضي مبدأ التواجهية أن القاضي ال جيوز له أن حيكم يف الدعوى إال بناءا على حجة وقع التمسك ا أمامه ووقعت 
، وبالتايل فعلى مدعي االحتياج إثبات احتياجه بكافة الوسائل وإذا مل يستطع املدعى عليه إثبات 1مواجهة اخلصم ا

إلفراغ بعد املصادقة على اإلشعار املوجه للمدعى عليه واملتوفر على العكس فإن األمر يستوجب قبول الطلب املتعلق با

من  )أوال(إال أن العمل القضائي استقر على حتديد عناصر تقدير االحتياج. 2الشروط الشكلية القانونية الالزمة لذلك
ومدى حريته يف  اإلشكال يطرح يف حال تعدد أمالك املالك احملتاج غري أنالسلطة التقديرية للقاضي،  أجل ضبط

  .)ثانيا(اختيار احملل الكايف الحتياجاته

  عناصر تقدير االحتياج: أوال
يف  ترية واسعة ال حدود هلا خبصوص البميلك سلطة تقدي 1928ماي  5كان القضاء املغريب يف ظل ظهري 

طلبات اإلفراغ املؤسسة على االحتياج بسبب خلو هذا القانون من أي نص تشريعي حيدد جمال إعمال أسباب 
اإلفراغ عموما لعدم حصرها أو اإلشارة إليها آنذاك، وقد استغل املالك هذه الثغرات اليت كشف عنها تطبيق هذا 

للمطالبة بإفراغ املكترين بدعوى حاجتهم للمحل مما القانون، فسارعوا إىل رفع دعاوى اختلط فيها اجلدي بالكيدي 
أبريل  23، ومللء هذا الفراغ التشريعي تدخل املشرع مبوجب ظهري 3شكل ديدا حلق املكتري يف االستقرار

وألزم القضاء مبراعاة التحمالت العائلية للمكتري، حيث ميكن للمحكمة التصريح بعدم قبول التنبيه  1941
زامه بكافة الشكليات والشروط إذا قُصد به إخراج عائلة فيها على األقل ثالثة أوالد على قيد احلياة باإلفراغ رغم الت

  .4أو ولدان اثنان وكان األب متوفيا

مت إلغاء ونسخ مجيع النصوص املخالفة هلذا القانون وهو ما قد فسرته بعض  1980لكن بصدور ظهري  
 املشرع حنو عدم اعتبار وضعية املكتري يف تقدير االحتياج املربر لإلفراغ االجتهادات على أنه يعترب مبثابة اجتاه قصد

، وقد عربت حمكمة النقض على هذا املفهوم اجلديد لالحتياج يف العديد 5فتقدر احلاجة بالنظر إىل حال املكتري فقط

                                                             
  .124: ، صم سأمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين،  - 1
وما يليها،  304 :ص 28، منشور مبجلة رسالة احملاماة عدد 05165ع .م.، م07/2/2007، بتاريخ 29حكم احملكمة االبتدائية بالرباط عدد  - 2

  .47: ، صم س ،قوانني الكراء والعمل القضائي أشار إليه حممد بفقري،
  .225 :، صم ساحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية موجبات اإلفراغ،  - 3
بشأن اختاذ أوامر  5/5/1928من الظهري الشريف  إنه تطبيقا للفصل الثاين: " الذي ينص على ما يلي 1941أبريل  23نص الفصل الفريد لظهري  - 4

العائلية، وميكنه أن وتدابري وقتية تتعلق بعقود األكرية الراجعة للمساكن فإن القاضي باحملكمة املختصة جيب عليه أن يراعي ما للمكتري بعقدة من التحمالت 
موجها يف الوقت الالزم إذا كان يقصد به إخراج عائلة فيها على األقل ثالثة أوالد على قيد  يصرح بعدم قبول التنبيه املتعلق بإفراغ احملل ولو كان التنبيه املذكور

  "احلياة أو ولدان اثنان وكان األب متوفيا
  .229: ، صم ساحلسني بلحساين،  - 5
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فة التحمالت العائلية من القرارات اليت أكدت فيها أن ثبوت احتياج املكري يغين عن القيام بأي خربة ملعر
، كما أنه مبجرد ثبوت احتياج املالك حملله فاحملكمة غري ملزمة باملوازاة بني األعباء العائلية للطرفني طاملا أن 1للمكتري

  .2الذي يطبق بأثر فوري على مجيع القضايا غري اجلاهزة القرار صادر مبقتضى القانون اجلديد

من القانون  49االحتياج املربر لإلفراغ احنصرت وفق مقتضيات الفصل ويترتب عن كل هذا أن عناصر تقدير 
واليت تتطلب لزوما إثبات أن املستفيد ال يشغل مسكنا مملوكا له أصال أو عدم كفاية هذا املسكن حلاجاته  67.12

إليها سابقا، وال عربة  العادية ما مل يعرض املكري على املكتري املراد إفراغه حمال آخر مناسبا وفقا للشروط اليت أشرنا
مطلقا لوضعية املكتري ومبفهوم املخالفة فال حيق للمكري أن يتمسك بطلب اإلفراغ بدعوى أن املكتري أصبح يف غىن 

  .3عن العني اليت يشغلها على سبيل الكراء

ذ أنه ال معىن واحلقيقة أن هذا املوقف ال يتماشى مع مقتضيات العدالة وال مع غاية املشرع من قوانني الكراء، إ
يف حرمان املكري من استعادة حمله واحلال أنه قد ثبتت عدم حاجة املكتري إليه وانتفت بالتايل كل األسباب اليت 

 .إال أن اإلشكال يطرح يف حالة تعدد أمالك املكري ويف مدى حريته يف اختيار احملل املناسب له. 4تستدعي محايته

خيضع لسلطة وتقدير القضاء، إذ ميكن للمحكمة رفض تصحيح اإلشعار وعموما فتقدير احتياج املكري للسكن 
باإلفراغ إذا ثبت هلا كذب املكري واحتياله بشأن الوثائق املدىل ا وتناقض تصرحياته بشأن ما أدىل به للمحكمة، 

  .5أحد قراراايف حمكمة االستئناف بالرشيدية قضت به  وهو ما

                                                             
م ، أورده عبد العزيز توفيق، قضاء الس األعلى يف الكراء املدين، 2411/88ع .م.، م23/12/1991، بتاريخ 3179قرار حمكمة النقض عدد   - 1
  .52: ، صس
  . 99: ، أورده عبد العزيز توفيق، م س، ص2467/1/3/00ع .م.، م19/06/2001، بتاريخ 2319قرار حمكمة النقض عدد  - 
وما يليها،  35: ص 34و 33، منشور مبجلة قضاء الس األعلى عدد 79121ع .م.، م05/10/1983، بتاريخ 1479قرار حمكمة النقض عدد  - 

  . 43: ، صم سأورده حممد بفقري، قوانني الكراء والعمل القضائي املغريب، 
وما  75: ص 32، منشور مبجلة قضاء الس األعلى عدد 92125، ملف اجتماعي عدد 28/6/1982، بتاريخ 445قرار حمكمة النقض عدد  - 2

  . 48: س، ص .يليها، أشار إليه حممد بفقري، م
  .230: موجبات اإلفراغ، م س، ص 2،جاحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية - 3
  .230 :، صم ساحلسني بلحساين،  - 4
  ).غري منشور(،1302/14//23، م م ع 03/02/2015، الصادر بتاريخ 20قرار حمكمة االستئناف بالرشيدية رقم   5
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  المحل المطلوب إفراغه في حالة تعدد أمالكهحرية المالك في اختيار : ثانيا
 1قد يكون املكري احملتاج للسكىن مالكا ألكثر من عقار واحد، إال أن ملكيته املتعددة هذه ال تعين أنه غري حمتاج

إذ قد تكون هذه احملالت اململوكة له غري صاحلة الحتياجاته العادية حىت لو كانت فارغة باملرة كأن تكون بعيدة عن 
  .2ر عمله أو ضيقة أو غري مناسبة ألوضاعه الصحية، ففي مثل هذه احلالة ينطبق على املالك وصف احملتاجمق

وبالرغم من غياب نص تشريعي حيتكم إليه يف هذه احلالة، إال أن القضاء ومن خالل تتبع االجتهادات القضائية 
  3:يف هذا اخلصوص يفيد بضرورة التمييز بني حالتني

وتقوم على كون مجيع احملالت اليت ميلكها املكري مشغولة للغري، فهنا حيق للمالك حسب ما  :احلالة األوىل

يف حاجة  ونتك الفإن احملكمة  وبالتايل .ذي يفي حباجياته ضمن مجلة أمالكهاستقر عليه الس األعلى اختيار احملل ال
  .4للبحث فيما إذا كان املكري طالب اإلفراغ ميلك حمال آخر غري املطلوب إفراغه

وتقضي بأنه إذا كان هناك حمل فارغ مملوك للمكري وكاف حلاجاته االعتيادية أو على األقل  :احلالة الثانية

وسيكون طلبه بإفراغ احملل يف هذه معادل للمحل املطلوب إفراغه، فإن املكري يف هذه احلالة ملزم بشغل هذا احملل، 
، ويف هذا قضت حمكمة النقض بإبطال القرار املطعون فيه لصاحل 5الوضعية كيديا وكاشفا عن سوء نيته مما يربر رفضه

املكتري، وعللت قرارها بكون املشرع مل يعط للمالك كامل احلق يف اختيار املكتري الذي يرغب يف إفراغه وإمنا 
يار طلب إفراغ امللك الذي يراه قد يكفي حلاجياته وحاجيات أفراد أسرته ال أن يكون يتوفر على أعطاه احلق يف اخت

شقق ويعرب عن إرادته الصرحية يف بيعها ويف نفس الوقت يتمسك بطلب إفراغ املكتري من حمل سكناه لعلة إسكان 
، ومبفهوم املخالفة 6اقعة االحتياج غري ثابتةوالدته وعدم كفاية الطابق الذي يشغله مجيع أفراد أسرته وبالتايل تكون و

                                                             
وما يليها،  35: ص 34و 33، منشور مبجلة قضاء الس األعلى عدد 79121، م م ع 05/10/1983، بتاريخ 1479قرار حمكمة النقض عدد  - 1

  . 43: ل القضائي املغريب، م س، صأورده حممد بفقري، قوانني الكراء والعم
توفر املالك على عقارات أخرى ال يعين أنه غري حمتاج وعلى أن : "، الذي جاء فيه بأن27/05/1997، بتاريخ 3877/92قرار حمكمة النقض عدد  -   

أورده عبد القادر العرعاري،النظرية العامة ". تياجاا العاديةاملطلوبة يف النقض متلك حمالت سكنية أخرى فإن ذلك ال مينعها من اختيار احملل الذي تراه مناسبا الح
  .180: ص 1، هامشم سعقد الكراء املدين، الكتاب الثاين  للعقود املسماة 

  .180 :عبد القادر العرعاري، م س، ص - 2
  .233: م س، ص احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية موجبات اإلفراغ، - 3
وما  75: ص 32، منشور مبجلة قضاء الس األعلى عدد 92125، ملف اجتماعي عدد 28/6/1982، بتاريخ 445قرار حمكمة النقض عدد  - 4

  .48: ، صم سيليها، أشار إليه حممد بفقري، 
  .233: احلسني بلحساين، م س، ص - 5
، أورده عمر أزوكار، قضاء حمكمة النقض يف الكراء 1610/1/6/2010، م م ع 25/10/2011، بتاريخ 4543قرار حمكمة النقض عدد  - 6

  .324: ، صم ساملدين، 
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فإن متلك املكري حملل مملوك له وغري مستغل من طرف الغري ال يعد سببا لعدم قبول طلب اإلفراغ إذا كان هذا احملل 
  .1غري صاحل لالستعمال أو غري كاف حلاجيات املكري

مصراعيه أمام املكري من أجل التعسف  وعموما فإن غياب نص تشريعي للفصل يف هذه احلالة يفتح الباب على
يف استعمال حقه يف املطالبة باإلفراغ بدعوى االحتياج يف حال تعدد أمالكه، إذ قد يقصد مكتري معني حلسابات 
شخصية بقصد تشريده عن سوء نية، لذلك من الواجب أن يضع املشرع أحكاما تنظم هذه احلالة ويبنيها على أسباب 

م املالك على املطالبة بإفراغ املكتري الذي يشغل احملل بعدد أقل من األفراد دف محاية عدد موضوعية معقولة كإرغا
  .أكرب من الناس من خطر التشرد والضياع خاصة من أزمة السكن وارتفاع أسعار العقار

   

                                                             
  ).غري منشور.(160/1302/14، ملف مدين رقم 10/11/2015قرار حمكمة االستئناف بالرشيدية الصادر بتاريخ  -  1
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المتبعة لبلوغ اإلفراغ من المسطرة : الفصل الثاني
  المحل المؤجر

إن دعوى اإلفراغ لالحتياج جتعل من املكتري املتضرر الوحيد من إفراغ احملل املأجور، حيث يصبح عرضة 
للتشرد والضياع يف حال مل جيد حمال آخر يستقر فيه، لذا فإن التشريعات اخلاصة بالكراء سواء ما تعلق منها بالكراء 

عملت على ضمان احلد األدىن من االستقرار الواجب للمكتري وذلك مبنحه ضمانات إضافية  2ريأو التجا 1املدين
كان ورغم أي  وعلى هذا األساس ال ميكن للمكري أن ينهي عقد الكراء ألي سبب. كافية حتميه من خماطر اإلفراغ

  . للشروط املنصوص عليها قانونا وتصحيحه عند الضرورة وفقا اتفاق خمالف إال بعد توجيه إشعار باإلفراغ للمكتري

وعليه فإن مقاربة اجلانب اإلجرائي املنظم لعملية إاء عقد الكراء تقتضي منا التطرق ملفهوم اإلشعار باإلفراغ 
، إال أن هذا اإلشعار قد ال يؤدي الغرض )املبحث األول(القانونية املترتبة عليهوشكلياته وطرق تبليغه مع توضيح اآلثار 

منه واملتمثل يف استجابة املكتري لطلب اإلفراغ األمر الذي يدفع املكري للجوء إىل القضاء من أجل محاية املقصود 
 قضائية إىل رضائية حقه يف استعادة ملكه وذلك عرب مسطرة تصحيح اإلشعار باإلفراغ، إذ تتحول املسطرة من حبية

املبحث ( ختصاصاا وسلطتها التقديرية وطبقا للقانونيف الدعوى املرفوعة أمامها وفقا ال تتتدخل فيها احملكمة للب
  ).الثاين

  أحكام اإلشعار باإلفراغ: المبحث األول
قد يكون حمدد املدة  العقدفراغ رغم كون بالنظر لكون إاء عقد الكراء يتطلب ضرورة إشعار املكتري باإل

وذلك تفاديا ملفاجأة املكتري باإلاء، عكس الفسخ الذي ميكن املكري من إاء العقد دون احلاجة لتوجيه أي إشعار 
اإلشعار جيب أن يتضمن شكليات حددها القانون حتت طائلة البطالن مع تبليغه وفقا توجيه هذا  أن ، إال3باإلفراغ

دراسة اإلشعار باإلفراغ تقتضي منا بيان  وقبل ذلك فإن، )املطلب الثاين(حا منتجا آلثارهللطرق املعروفة ليكون صحي
  ).املطلب األول(املقصود منه وإبراز أمهيته يف بلوغ اإلفراغ وحتديد األطراف املعنية به

                                                             
  .67.12من القانون  44املادة  - 1
  .49.16ممن القانون  26املادة  - 2
ميكن للمكري أن يطلب من احملكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ املكتري ومن يقوم مقامه، دون : " 67.12من القانون  56األوىل من املادة تنص الفقرة - 3

  ... ."توجيه أي إشعار باإلفراغ
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  .ماهية اإلشعار باإلفراغ: المطلب األول
إجراء أويل للمطالبة بإاء عقد الكراء وإمنا أحاطه مل يكتف املشرع املغريب بفرض توجيه اإلشعار باإلفراغ ك

بعناية خاصة، وعلى هذا األساس فإن اإلملام باملقتضيات القانونية املؤطرة هلذا التصرف الشكلي يف دعاوى اإلفراغ 
كتري والذي جيب أن يكون بني املكري وامل) الفقرة األوىل(ووظيفتهيكون انطالقا من حتديد مفهوم اإلشعار باإلفراغ 

  .)الفقرة الثانية(دون غريمها

  مفهوم اإلشعار باإلفراغ ووظيفته: الفقرة األولى
يظهر أن املشرع مل يعرف اإلشعار باإلفراغ ألن مهمة وضع  67.12بالرجوع للباب السابع من القانون 

التعاريف املعطاة  التعاريف من اختصاص الفقه والقضاء وليست من اختصاص التشريع، األمر الذي فسح اال لتعدد
  .هلذا اإلشعار إال أن مجيعها جتمع حول وظيفته األساسية

  1مفهوم اإلشعار باإلفراغ: أوال
إنذار كتايب إجباري يوجهه املكري إىل املكتري يشعره : "األستاذة نزهة اخللدي اإلشعار باإلفراغ بكونهتعرف 

قانون  45املادة (اجلدية واملشروعة املنصوص عليها قانونا إىل أحد األسباب فيه برغبته يف إاء عقد الكراء استنادا
فهو الوسيلة القانونية للمطالبة باحلد من التمديد اجلربي لعقد الكراء إذ يعترب إجراء إلزامي يسبق دعوى  2)"67.12

) اإلشعار باإلفراغأي (واستقراء لكل التعاريف املقدمة حول هذه الوسيلة 3.اإلفراغ يف حالة رفض املكتري اإلفراغ
  .فإا تكاد جتمع يف كوا تصرفا قانونيا من جهة وإجراء مسطريا من جهة ثانية

 جانب املكري يعرب فيه عن إرادته الصرحية يف إاء العالقة الكرائية بعد انتهاء  يصدر من 4تصرف قانوينفهو 

                                                             
املنفذ  6.79من القانون  15 حممد شيلح، مدلول الفصل. الذي يفيد التنبيه أو اإلخطار  congésكترمجة ملصطلح " اإلشعار باإلفراغ"ولقد جاء  -1

 ،ن خالل اجتهادات الس األعلىمن خالل حتليل ميتودولوجي، قضايا كراء األماكن السكنية واملهنية واحملالت التجارية م 1980دجنرب  25بظهري 
  .358:ص

  .263: ، صم سنزهة اخللدي، الوجيز يف العقود املسماة عقد البيع عقد الكراء،  - 2
حملالت التجارية من حممد األكحل، التطور التشريعي والقضائي لشكلية املطالبة بإفراغ احملالت السكنية واملهنية، قضايا كراء األماكن السكنية واملهنية وا -3

  .178: ، صم سخالل اجتهادات الس األعلى، 
باعتباره اإلنذار باإلفراغ : "على أن 913010، م م ع 2820دد ، ع25/11/1992حيث جاء يف قرار صادر عن الس األعلى سابقا بتاريخ  - 4

وما يليها، أورده حممد بفقري، قوانني الكراء  134: ص 67منشور مبجلة احملاكم املغربية عدد ." يكون موقعا من طرف من صدر عنه نجيب أ تصرفا قانوين
  .33: ، صم سوالعمل القضائي املغريب، 
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تصرفا قانونا فإنه خيضع للشروط األساسية ، ومبا أن اإلشعار باإلفراغ يعد 1أجل معني يطلق عليه أجل اإلخطار
ع واليت هي .ل.الواجب توافرها يف كافة التصرفات القانونية بصفة عامة واملنصوص عليها يف الفصل الثاين من ق

  .2الرضا واألهلية والسبب واحملل

للجوء للمحكمة لكون املشرع ألزم املكري بتهييئه وتبليغه وفق لشكليات معينة قبل ا كما يعترب إجراء مسطري
  .3ويعد من الوثائق األساسية اليت جيب إرفاقها باملقال الرامي لطلب اإلفراغ لكنه ال يعد من إجراءات الدعوى

غري أنه جيب التمييز بني اإلشعار باإلفراغ واإلنذار باألداء إذ عادة ما يتم اخللط بني هذين املصطلحني رغم 
باألداء مبثابة خطوة إىل حتقيق مطل املكتري يف حال عدم أداء الوجيبة الكرائية  الفرق املوجود بينهما؛ فإذا كان اإلنذار

وبالتايل إثبات عدم وفاء املكتري بالتزاماته التعاقدية، فإن اإلشعار باإلفراغ هو خطوة من أجل إقرار اإلاء يف حال 
شعار باإلفراغ قد يكون الحقا لإلنذار رغبة املكري يف ذلك ألسبابه اليت يستند عليها كاالحتياج مثال، كما أن اإل

  . باألداء يف حالة عدم استجابة املكتري إلنذاره باألداء

فيمكن متييزه عن اإلشعار باإلفراغ؛ إذ أن األول يوجه للمكتري من أجل تنبيهه لتنفيذ  وخبصوص اإلنذار بالوفاء
مبقتضى طبيعته أو االتفاق، أما اإلشعار باإلفراغ فهو التزاماته كما يف حالة استعماله احملل املكترى يف غري ما أعد له 

  .دعوة إىل إاء العقد كلية

التنبيه "ومن خالل تتبع عديد من القرارات القضائية املتعلقة باإلفراغ جند أن املشرع يستعمل تارة عبارة 
أو اجلمع بينهما يف  5"فراغاإلنذار باإل"ويف بعض األحيان لفظ  4"اإلشعار باإلفراغ"وتارة أخرى مصطلح " باإلخالء

، لكن ما جيب اإلشارة إليه أن التنبيه باإلخالء إمنا جاء يف إطار القواعد العامة النقضاء عقد الكراء 6بعض األحكام

                                                             
  .21: ، ص1422/2001دعوى اإلفراغ، األمحدية للنشر، الطبعة الثالثة  3ة القانونية ملكتري احملالت السكنية، جاحلسني بلحساين، احلماي - 1
والعقود املغريب،  للمزيد من التفصيل حول العناصر األساسية إلبرام التصرفات القانونية راجع مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات يف ضوء قانون االلتزامات - 2
  .در االلتزام، مصا1ج
  .163: ، صم س ،التطور التشريعي والقضائي لشكلية املطالبة بإفراغ احملالت السكنية واملهنية حممد األكحل، - 3
، احممد لفروجي، القانون اجلديد للكراء وفق 3705/1/6/2003، م م ع 2005- 07-27، بتاريخ 2272عدد ) سابقا(قرار الس األعلى  - 4

  .179: ، ص2016الدار البيضاء، الطبعة الثانية  -مع النصوص التطبيقية، مطبعة النجاح اجلديدة 67.12املدخلة بالقانون رقم آخر التعديالت 
  )غري منشور. (15-1303-87، م م ع 2016-04-05، بتاريخ 81حكم احملكمة االبتدائية بالرشيدية عدد  - 5
  )غري منشور. (2015-1303-307، م م ع 2016-05-03يخ ، بتار131حكم احملكمة االبتدائية الرشيدية عدد  - 

  )غري منشور. (14-1302- 361،  م م ع 19/01/2016، بتاريخ 08حكم احملكمة االبتدائية بالرشيدية عدد  - 6
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من ق ل ع، يف حني أن اإلشعار باإلفراغ جاء يف إطار القواعد  699إىل  687واملنصوص عليها يف الفصول من 
  .ءاخلاصة بإاء عقد الكرا

عموما فإن اإلشعار باإلفراغ هو وسيلة خوهلا املشرع للمكري من أجل إعالم املكتري برغبته يف إاء عقد 
الكراء الذي جيمع بينهما تفاديا ملفاجأته كما أنه يعترب إجراء مسطريا يسبق دعوى اإلفراغ لالحتياج وبالتايل فإن 

  .الوظيفة اليت يؤديها هي اليت تعكس لنا أمهيته

  وظيفة اإلشعار باإلفراغ: اثاني
بالنظر لكون عقد الكراء يندرج ضمن العقود الواردة على منفعة األعيان وليس من العقود الناقلة للملكية كما 
أنه يشكل أبرز جتسيد للعقود الزمنية فإن هذا األمر جيعل من ايته أمرا ضروريا؛ وانتهاء عقد الكراء إذا كان حمدد 

ملدة املعلن عنها يف العقد ما مل يتفق الطرفان ضمنيا أو صراحة على االستمرار، ويف مجيع األحوال املدة يكون بانتهاء ا
فإن ذلك ال يطرح لنا إشكاالت حيث يكون املكتري على علم مسبق بكونه معرضا لإلفراغ بعد انتهاء مدة العقد 

العقد غري حمدد املدة والذي يظل مستمرا إىل أن غري أن األمر يبدو مستعصيا يف احلالة اليت يكون فيها . املتفق عليها
يتفق الطرفان على إائه مع العلم أنه من الناحية الواقعية غالبا ما ال يبدي املكتري رغبة يف إاء الرابطة القانونية اليت 

  .اره عقدا زمنيامما قد يؤدي إىل تأبيد عقد الكراء وهذا ما يتناىف بطبيعة األحوال مع طبيعته باعتب.تربطه باملكري

وتأسيسا على هذا اإلشكال أقر املشرع املغريب اإلشعار باإلفراغ يف نزاعات إفراغ احملالت السكنية واملهنية فهو 
يعترب كوسيلة خمولة للمكري من أجل تفادي تأبيد عقد الكراء غري حمدد املدة؛ إذ يعترب اإلشعار باإلفراغ يف جوهره 

كما يلعب  .1ي األكرية املؤبدة عندما ال يكون العقد قد حددت مدته سلفا بني أطرافهتقنية قانونية ترمي إىل تفاد
اإلشعار باإلفراغ دورا مهما يف العمل على تفادي اإلاء الفجائي لعقد الكراء سواء من قبل املكري أو املكتري، حىت 

  .2ال يؤخذ أي منهما على حني غرة

اغ يف القوانني اخلاصة بالكراء تتجاوز ما ذهبنا إليه سابقا؛ حيث إن غري أن الوظيفة األساسية لإلشعار باإلفر
اهلدف األساسي منه يتجلى يف محاية املكتري يف االستقرار وذلك بتفادي املطالبة الفجائية للمكري بإفراغ احملل 

املشرع طبقا للمادة أوجبه  جل البحث عن سكن آخر يأويه؛ وقدأهذا اإلشعار أجال معقوال من  املكترى؛ إذ مينح

                                                             
  .19: دعوى اإلفراغ، مرجع سايق، ص 3جاحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية،  - 1
  .20: بلحساين، مرجع سابق،صاحلسني  - 2
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على كل مكر يرغب يف إاء عقد الكراء السكين أو املهين رغم أي اتفاق أو مقتضى  67.12من القانون  44
قانوين خمالف، وذا املعىن فهو يظل من النظام العام الذي ال جيوز االتفاق على خمالفته واستبعاده سواء كان العقد 

ل وظيفة اإلشعار باإلفراغ متتد كذلك إىل احلالة اليت يستمر فيها عقد الكراء طبقا ولع. حمدد املدة أم غري حمدد املدة
فيكون من الالزم إشعار الفئات اليت تشغل احملل املؤجر  67.12من قانون  53لألحوال املنصوص عليها يف املادة 

عار باإلفراغ الذي يوجهه هذا دون أن ننسى أن اإلش. بعد وفاة املكتري األصلي بناء على أسباب جدية ومشروعة
املكري للمكتري يؤدي دورا مهما يف إبالغ املكتري بسبب اإلفراغ األمر الذي يتيح له الوقت من أجل إعداد دفاعه 

  .1يف حال رفض االستجابة لإلشعار وانتقل الرتاع للمحكمة املختصة لتبت فيه وبصفة إمجالية فيه مصلحة للمكتري

فراغ سواء باعتباره تصرفا قانونيا أو إجراء مسطريا فإنه وضع لوظيفة أساسية دف الواضح إذن أن اإلشعار باإل
إىل تفادي املطالبة املفاجئة وغري املشروعة بإفراغ املكتري من احملل املؤجر، األمر الذي يعطي انطباعا أوليا بأن 

  .األطراف املعنية باإلشعار لإلفراغ إمنا هم طريف العالقة الكرائية وفقط

  األطراف المعنية باإلشعار لإلفراغ: لفقرة الثانيةا
إذا كان عقد الكراء يف قانون االلتزامات والعقود يعترب منتهيا بقوة القانون بانتهاء مدته احملددة سلفا، فإن األمر 

ن فنفاذ هذا خيتلف بالنسبة لقوانني الكراء اخلاصة؛ حيث ال ينتهي العقد إال بتوجيه إشعار باإلفراغ حتت طائلة البطال
األمر الذي جيعل من املهم البحث يف  ،ني بضرورة علم املتعاقد اآلخر بهالتصرف القانوين الصادر من جانب واحد ره

الضوابط القانونية اليت حتكم عملية توجيه اإلشعار باإلفراغ من خالل التطرق ملن له سلطة توجيه هذا اإلشعار من 
  .جهة وإىل من يتم توجيهه من جهة أخرى

  موجه اإلشعار باإلفراغ: أوال
ل يعترب عقد الكراء من العقود امللزمة للجانبني مما يدل أنه يف احلالة اليت مل ينفذ فيها أحد الطرفني بعض أو ك

خر املطالبة بفسخ العالقة الكرائية، غري أن األمر ال يبدو ذه البساطة يف احلالة اليت التزاماته يكون من حق الطرف اآل
ملتزم بواجباته اجتاه الطرف اآلخر مبقتضى العقد لذلك أقر  الطرفهذا عقد الكراء واحلال أن ترتبط بالرغبة يف إاء 

العالقة التعاقدية، غري أن السؤال الذي يفرض نفسه املشرع املغريب بضرورة توجيه إشعار باإلفراغ حني الرغبة يف إاء 

                                                             
  .162:حممد األكحل، التطور التشريعي والقضائي لشكلية املطالبة بإفراغ احملالت السكنية واملهنية، مرجع سابق، ص - 1
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هل يلزم كال الطرفني يف العالقة الكرائية بتوجيه إشعار باإلفراغ إىل الطرف اآلخر حني الرغبة يف : يف هذا اإلطار هو
  إاء عقد الكراء؟

ار باإلفراغ نرى أن املشرع اكتفى بالنص على ضرورة توجيه إشع 67.12من القانون  44بالرجوع للمادة 
ن سيوجه، يف احلالة اليت تربز الرغبة يف إاء عقد الكراء غري أنه مل يكن أكثر حتديدا يف من يلزم بتوجيه اإلشعار ومل

لقانون الكراء السكين  46يف عالقتها مع املواد املوالية قد يزيل هذا الغموض؛ ذلك أن املادة  ولكن قراءة هذه املادة
ملثارة من طرف يانات اليت يتوجب تضمينها يف اإلشعار باإلفراغ أشارت إىل بيان األسباب اواملهين اليت حتدد الب

ولعل . 1اإلشعار باإلفراغ املنظم مبقتضى هذا النص القانوين ال يعين يف احلقيقة غري الطرف املكري املكري مما يدل أن
جيب على املكري الذي " :الكراء اجلديد إذمن قانون  45من املادة ما يزيد من تأكيد ذلك هو نص الفقرة األوىل 

  ."... فيه على أسباب جدية ومشروعة  يرغب يف إاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا باإلفراغ إىل املكتري يستند

وإذا اعتربنا توجيه اإلشعار باإلفراغ إجراءا شكليا متعلقا مبسطرة إاء العالقة الكرائية، فيلزم على املكري التقيد 
والصفة كما تثبت للمكري فهي . 2بالقواعد اإلجرائية العامة خصوصا ما تعلق بضرورة إثبات صفة موجه اإلشعار

تقوم ملن ينوب عنه كالوكيل والوصي أو القيم، غري أنه يف مجيع األحوال ال يتصور صدور اإلشعار من شخص ثالث 
من املكري شخصيا كتعبري عن إرادته يف يوجه شعار باإلفراغ أن اإل القول ، وذا املعىن ميكن3ال عالقة له باملتعاقدين

إاء عقد الكراء كما ميكن للوكيل العقاري الذي منحت له صالحية إبرام العقد بالنيابة عن املالك أن يوجه إشعار 
كما أن  .5يعلمه فيه برغبة املكري يف إاء العقد شريطة أن تكون هذه الوكالة صحيحة وسارية املفعول 4للمكتري

املالك اجلديد للعقار ال صفة له يف توجيه اإلشعار باإلفراغ ما مل يقم بتسجيل العقار يف امسه الشخصي وذلك عمال 
حيث ال يكون  14.07يمه وتعديله مبوجب القانون من قانون التحفيظ العقاري كما مت تتم 67مبقتضيات الفصل 

  .6أثر يف مواجهة الغري إال بتسجيلها يف الرسم العقاري للتصرفات الواردة على عقار حمفظ أو حقوق عقارية

                                                             
  .248: وتطبيقاته القضائية، مرجع سابق، ص 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 1
  ."ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة، واألهلية، واملصلحة، إلثبات حقوقه: "ينص الفصل األول من ق م م على ما يلي - 2
  .772:عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، مرجع سابق، ص - 3
  .30:ق صأمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين، مرجع ساب - 4
  .من ق ل ع 929راجع يف أسباب انتهاء الوكالة الفصل  - 5
  .67.12من قانون  49املنصوص عليه يف املادة ) شهرا18(مع ضرورة احترام شرط مدة متلك العقار  - 6
  .29: إىل ص وما يليها 25: للمزيد من التفصيل راجع اجلزء املتعلق مبدة التملك من هذا البحث ص -   
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ويف احلالة اليت يتعدد فيها املكرين لنفس احملل املؤجر فيجب مبدئيا أن يصدر هذا اإلشعار عن مجيع املكرين 
أصالة أو بالنيابة عن الباقني سواء كانوا متضامنني أم غري متضامنني فإذ صدر عن واحد منهم فيجب أن يكون 

كما ميكن للمكري الذي له ثالثة أرباع امللك املشاع املكرى إذا كان هو الذي  1ضرورة نائبا عن اآلخرين يف ذلكبال
 .2أبرمه ذه الصفة أن يوجه اإلشعار باإلفراغ وحده ألن قراراته يف هذه احلالة تكون ملزمة لبقية املالكني على الشياع

عمال اإلدارة واالنتفاع وبالتايل يكون توجيهه من طرف الشركاء الذين يعترب من أ ذلك ألن توجيه اإلشعار باإلفراغ
ميلكون ثالثة أرباع العقار دون بقية املالكني على الشياع توجيها صحيحا ينتج أثاره القانونية حىت لو عارض يف ذلك 

  .3بقية الشركاء

وكذلك من املكتري األصلي إىل املكتري كما ميكن توجيه اإلشعار باإلفراغ أيضا من قبل املنتفع باحملل املكترى 
طبقا للباب  4الفرعي يف حالة ما إذا كانت التولية قانونية أما إذا مل تكن كذلك فاملكتري الفرعي ال يعترب مكتريا

  .67.12السادس من القانون 

يوقع من  صفته الشخصية فيه وأن ويف مجيع األحوال وبغض النظر عن موجه اإلشعار فإن املنطق يفرض أن يبني
حتت طائلة البطالن حىت ال حيتج  46طرفه مادام أن املشرع استوجب أن يوجه كتابة وفق بيانات حمددة يف املادة 

وهناك من يرى أنه وإن كان ينبغي أن يعرف بنفسه من صدر عنه اإلشعار . ضده املكتري بإغفاله التعريف بنفسه
الك اجلديد أو الوكيل عن املكري أو ورثته، فإن إغفال هذا باإلفراغ خصوصا إذا كان جمهوال عند املكتري كامل

التعريف ليس من شأنه أن يؤثر على صحة اإلشعار مادام أن من صدر عنه سيعرف بنفسه ال حمالة أمام احملكمة يف 
  .5إطار دعوى تصحيح اإلشعار اليت ستكون ملزمة بأن تبت بصفته كمكري

هو املكري الذي يرغب يف إاء عقد الكراء من أجل استعادة حمله عموما فإن موجه اإلشعار غالبا ما يكون 
  .املكترى حلاجته له لسكنه الشخصي أو لسكن أحد أقاربه احملددين سلفا

                                                             
  .261: ، صم س وتطبيقاته القضائية، 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري  :الرباقي، حق املطالبة باإلفراغحياة  - 1
  .30:، صم سأمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين،  - 2
، 11و 10، منشور مبجلة رابطة القضاة، عدد 9757، ، يف امللف املدين274، حتت عدد 16/02/1983حكم احملكمة االبتدائية بالبيضاء بتاريخ  - 3
  .34:، حممد بفقري، قوانني الكراء والعمل القضائي املغريب، م س، ص122: ص
  .261: حياة الرباقي، م س، ص - 4
  .30:، ص م سأمحد عاصم،  - 5
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  لمن يوجه اإلشعار باإلفراغ: ثانيا
ذي الصفة فإن املوجه إليه أيضا جيب أن يكون الطرف اآلخر أو  الالزم أن يوجه اإلشعار من طرفإذا كان من 

من ميثله يف عقد الكراء وإال فإنه سيكون عدمي األثر وال حيقق مبتغاه، وبالتايل يكون لتحديد من يوجه إليه اإلشعار 
فقد يكون املكترين متعددين وهذا التعدد ال ينحصر يف فرضية  ،1أمهية كبرية خاصة وأن الفرضيات املرتبطة به متعددة

اقعة الحقة إلبرامه مثل وفاة املكتري الذي تتولد عنه حالة الشياع يف إرث إبرامهم العقد منذ بدايته بل قد ينشأ عن و
املستأجرين وكانوا  احلق يف كراء احملل ولقد اختلف الرأي خبصوص هذه احلاالت إذ هناك رأي يقول بأنه إذا تعدد

لى املكري توجيه متضامنني فيكفي توجيه اإلشعار لواحد منهم ليسري على اجلميع، وباملقابل جند من يرى أن ع
  .2اإلشعار جلميع املكترين مىت كانوا متعددين وذلك حىت لو كان التزامهم مشتركا وتضامنيا

، إذ أن 3أما املكترون على الشياع كما هو احلال بالنسبة للورثة أو الذين ميتد إليهم الكراء بعد وفاة املكتري
اإلشارة إىل أمساء املكترين يف حال تعددهم إذ أن املكري هناك جانب كبري يف القضاء يسري إىل القول بعدم ضرورة 

غري ملزم بالبحث يف أمساء الورثة وأن توجيه اإلنذار ألحدهم يعترب صحيحا وكأنه وجه جلميع الورثة وبان املكري 
، وهو 4ليس ملزما بتوجيه إنذار مستقل لكل واحد من الورثة وذلك لعدم تعدد العالقة الكرائية بشأن احملل املؤجر

حيث أكد فيه على أن  25/01/2000يف قرار صادر له بتاريخ  5)سابقا(نفس املوقف الذي جه الس األعلى
، واحملكمة حني 6ق م م 32أحد الورثة ال يشكل خرقا للفصل  اسمعدم التنصيص يف اإلشعار باإلفراغ على 

خر ال جيعل اإلشعار معيبا وهو يبقى منتجا ألثاره صرحت بأن توجيه اإلشعار باإلفراغ إىل بعض الورثة دون البعض اآل
  .تكون قد عللت قرراها تعليال سليما

                                                             
  .262:، صم سطبيقاته القضائية، وت 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي،حق املطالبة باإلفراغ - 1
  .263 :، صم سحياة الرباقي،  - 2
زوج املكتري وأصوله وفروعه  يفلعقد الكراء بعد وفاة املكتري جنده حيدد الفئات املستفيدة من االمتداد القانوين  67.12من  53بالرجوع للمادة  - 3

  .15.01املباشرين من الدرجة األوىل واملستفيد من الوصية الواجبة واملكفول طبقا للقانون 
، م س، عبد العزيز توفيق، عقد الكراء يف التشريع والقضاء، 2436/88، م م ع 09/04/1990، بتاريخ 785رقم ) سابقا(قرار الس األعلى  - 4
  .263:ص
، عبد العزيز توفيق، قضاء حمكمة النقض يف الكراء املدين، 641/1/3/98، م م ع، 25/01/2000، بتاريخ 267عدد ) سابقا(قرار الس األعلى  - 5

  .92:، ص م س
طن أو حمل إقامة املدعى عليه جيب أن يتضمن املقال أو احملضر األمساء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة ومو: " ق م م 32الفقرة األوىل من املادة  تنص -6

  .".. ..ومركزهاواملدعي وكذا عند االقتضاء أمساء وصفة وموطن وكيل املدعي، وإذا كان أحد األطراف شركة وجب أن يتضمن املقال أو احملضر امسها ونوعها 
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ينوب عنهم مجيعا بالنظر لكون  الذي وبالتايل فإنه يكفي توجيه اإلشعار باسم بعض الورثة فقط أو أحدهم
راراته إىل القول بأن يف أحد ق 1دعوى اإلفراغ غري قابلة للتجزيء، بل األكثر من ذلك فقد ذهب الس األعلى

املكري غري ملزم بالبحث عن أمساء الورثة ولذلك يكون حمقا يف توجيه اإلنذار باإلفراغ هلم دون التنصيص عن أمسائهم 
مجيعا، وأضاف أنه يف حال عدم معرفة أمسائهم مجيعا فال يكفي توجيه اإلنذار إىل أحدهم بامسه الشخصي دون 

مل يكن على علم إال ببعض الورثة فال يلزم بتضمني أمساء الورثة املعروفني وإمنا يوجه الباقني؛ مبعىن أن املكري إذا 
إال أن هناك بعض . وذلك حىت يسري على مجيع الورثة دون استثناء غري املعروفني اسماإلشعار دون ذكر أي 

قي املكترين ألنه ال نيابة يف االجتهادات القضائية اليت تؤكد أن اإلنذار الذي يوجه إىل مكتر واحد غري ذي أثر لبا
  .2األعمال املادية وال بالنسبة ملن وجه إليه ألن اإلفراغ واقعة ال تقبل التجزئة

وعموما فإنه يف حال تعدد املكترين يكفي أن يوجه اإلشعار إىل أحدهم ويشار فيه على أن يعين كذلك مجيع 
وفاة املكتري خاصة إذا كان العقار واحدا ال يتجزأ أو ال املكترين على الشياع اآلخرين أو الورثة القاطنني يف حال 

ميكن استغالله إال كوحدة أما إذا كان املكتري واحدا فإنه ال ضري يف أن يوجه بامسه اخلاص حىت ال حيتج يف كونه غري 
ومع ذلك فالبد يف  .3، وإذا كان املكري شخصا معنويا فيجب توجيه اإلشعار ضده يف شخص املمثل القانوين لهمعين

هذا اإلشعار حىت ينتج كافة آثاره ويقع صحيحا أن يتضمن عدة بيانات حتت طائلة البطالن وأن يبلغ وفق الشكل 
  . املطلوب قانونا

  مضمون اإلشعار باإلفراغ تبليغه وآثاره: المطلب الثاني
وصفة من  ز املقصود واهلدف منهإن اإلشعار باإلفراغ كأي تبليغ جيب أن يتضمن العديد من البيانات اليت ترب

البيانات  46وجهه واآلثار القانونية اليت من املمكن أن تترتب عليه يف حال قبوله أو رفضه لذلك حددت املادة 
كما أحالت نفس املادة على طرق تبليغ هذا اإلشعار ) الفقرة األوىل(البطالنالواجب تضمينها باإلشعار حتت طائلة 

  ).الفقرة الثانية(اعد العامة لريتب آثاره صحيحا وملزماكما هي حمددة يف القو

                                                             
وما  208: التجارية ملنقار بنيس، ص الغرفة ، منشور بقرارات04716، م م ع 09/02/2005،بتاريخ 127عدد ) سابقا(قرار الس األعلى - 1

  .34-33: ، صم سيليها، أورده حممد بفقري، قوانني الكراء والعمل القضائي، 
، 179: ة املدنية، اجلزء الثاين، ص، جمموعة قرارات الس األعلى املاد95445، م م ع 10/10/1984، بتاريخ 1829قرار حمكمة النقض عدد  - 2

  .264- 263: ، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حق املطالبة باإلفراغ الرباقي،حياة أشارت إليه 
: ، والذي جاء يف إحدى حيثياته)غري منشور(72/1302/15، م م ع 28/7/2015، الصادر بتاريخ 176قرار حمكمة االستئناف بالرشيدية عدد  -  3
أو ضد األخري بصفته مسريا هلا كما ورد يف العقد، وأنه ) امسه(تكون الدعوى مقبولة توجيهها ضد الشركة يف شخص ممثلها القانوينوحيث كان يتعني حىت "

  ."وجه دعواه يف مواجهة غري ذي صفة بتوجيهها ضده شخصيا يكون قد
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  شكليات اإلشعار باإلفراغ وطرق تبليغه: الفقرة األولى
من قانون الكراء ضرورة تضمينه جمموعة من  491يعترب اإلشعار باإلفراغ إجراءا مسطريا لذلك تطلبت املادة 

بعث هذا اإلشعار، مع مشوله موع احملل  -أو أسباب -الشكليات حتت طائلة البطالن واليت تتحدد يف بيان سبب
تبليغه وفق الطرق القانونية  كما البد من) أوال(إىل مهلة شهريناملكترى بكافة مرافقه دون إغفال ضرورة اإلشارة 

   .)ثانيا(ا املعمول

  شكليات اإلشعار باإلفراغ: أوال
  :ميكن عرض البيانات اليت يلزم املكري باحترامها أثناء توجيه اإلشعار باإلفراغ يف اآليت ذكره

  بيان األسباب اليت يستند عليها املكري -أ

الشرعي املربر  )األسباب أو(املقصود ذا الشرط هو ضرورة تضمني املكري اإلشعار باإلفراغ ذلك السبب
وهو واحد من البيانات  ،2لضرورة إفراغ املكتري للمحل املؤجر، هذا السبب الذي قد يكون مربرا قانونيا أو تعاقديا
العتباره حجر الزاوية يف  3اليت أوجبها قانون الكراء السكين واملهين؛ حيث يعترب شرطا واجبا لصحة اإلشعار باإلفراغ

عالقة الكرائية يف حال عرض الرتاع على القضاء وذلك بغاية كسب رهان التوفيق بني التيقن من صدق نوايا طريف ال
مصاحل املكري وحقوق املكتري، كما يسهم هذا البيان يف إعالم املكتري بسبب اإلفراغ وبالتايل البحث يف مدى 

ا وجديا حىت يستند عليه واألصل يف هذا السبب أال يكون خمالفا للنظام العام؛ أي البد أن يكون مشروع. 4شرعيته
  . 5لإلفراغ ء مدة العقد ال يعترب سببا مربرااملكري يف طلب اإلفراغ لالحتياج حيث إن انتها

                                                             
  طائلة البطالن؛يتضمن اإلشعار باإلفراغ حتت "  :ما يلي 67.12من القانون  49جاء يف نص املادة  - 1
  األسباب اليت يستند عليها املكري؛ -
  مشوله جمموع احملل املكترى بكافة مرافقه؛ -
  أجل شهرين على األقل؛ -

". ....  
السكنية اكن عبد العلي جمرب، األسباب املشروعة للحكم بإفراغ احملالت املعدة للسكىن بني النصوص القانونية وموقف الس األعلى، قضايا كراء األم - 2

  . 324 :واملهنية واحملالت املعدة التجارية من خالل اجتهادات الس األعلى، مرجع سابق، ص
  .177: حممد األكحل، التطور التشريعي والقضائي لشكلية املطالبة بإفراغ احملالت السكنية واملهنية، مرجع سابق، ص - 3
  .176: حممد األكحل، م س ، ص - 4
  .459: ، ص م سالية االمتداد القانوين لعقد اإلجيار السكين واملهين ملصلحة املكتري األصلي، حممد اهليين، إشك  - 5
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إن الغاية اليت يهدف إليها املشرع من هذا البيان يف الكراء السكين واملهين ختتلف عن تلك اليت يرجوها يف الكراء 
دف إىل حرمان املكتري من أي  49.16اليت يؤطرها القانون رقم التجاري ألن تسبيب اإلنذار يف الرتاعات 

   .1تعويض كلي أو جزئي وليس بقصد اإلفراغ أو رفض جتديد العقد
وتربز األمهية العملية هلذا البيان خصوصا يف مرحلة التقاضي والبت يف دعوى اإلفراغ حيث ال ميكن للمحكمة 

ا بأسباب تربر احلاجة امللحة القائمة لدى املكري يف وضع حد لعقد أن تصحح اإلشعار باإلفراغ إذا مل يكن مضمن
كما يتيح هذا البيان الفرصة له من أجل إعداد الدفاع يف حال عرض امللف  2الكراء واسترداد حمله السكين أو املهين

األسباب اليت استند  وجتدر اإلشارة أنه ال يقوم احلق للمكري أثناء مرحلة التقاضي يف تغيري السبب أو .3على القضاء
   .4عليها للمطالبة بإفراغ املكتري من احملل املؤجر

يف صيغة اجلمع لداللة مباشرة على أن املكري قد يستند على عدة " األسباب"ن اعتماد املشرع املغريب للفظ إ
داء الوجيبة حجج يف اإلشعار الواحد لتربير طلب إفراغ السكن الذي يف ملكه كأن يستند املكري على سبب عدم أ

الكرائية أو حلاجته امللحة هلذا السكن، واحملكمة أثناء نظرها يف الدعوى وقبل احلكم بتصحيح اإلشعار باإلفراغ يتعني 
عليها أن تبحث يف مدى جدية ومشروعية األسباب الواردة يف اإلشعار باإلفراغ؛ فمىت كانت األسباب متعددة وثبت 

ني فإا ال تقضي ببطالن اإلشعار وإمنا تبحث يف مدى توافق األسباب املوالية مع للقضاء عدم جدية أو واقعية سبب مع
الصادر  181الضوابط احملددة من طرف املشرع، ولعل هذا ما تتبناه حمكمة النقض؛ حيث جاء يف قرار هلا عدد 

على حيث إن الثابت من وثائق امللف املعروضة : "1242/3/2/2011ملف جتاري  16/02/2012بتاريخ 
قضاة املوضوع خصوصا اإلنذار املوجه للطالبة أنه أسس على ثالثة أسباب لإلفراغ أوهلا املطل يف أداء الواجبات 
الكراء وثانيها إحداث تغيريات مبحل الرتاع دون إذن املكرية وثالثها رغبة هذه األخرية يف استرجاع حملها الستغالله 

  غري قائمني كانت على حق ملا بتت يف السبب الثالث املبين على االستعمالشخصيا، وملا تبني أن السببني األول والثاين
 .5"الشخصي

                                                             
  .27: ، ص م س، 49.16والقانون رقم  1955مصطفى بوجنة، الكراء التجاري بني ظهري  - 1
  .38: ، ص م سأمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين،  - 2
  .274: ، ص م سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 3
  .178، م سحممد األكحل، التطور التشريعي والقضائي لشكلية املطالبة بإفراغ احملالت السكنية واملهنية،  - 4
املتعلق بالكراء السكين واملهين، مداخلة شاركت ا يف ندوة نظمتها احملكمة  67.12على ضوء القانون  وسيلة حرنان، اإلشكاالت املتعلقة باإلنذار - 5

  .بشراكة مع خمترب الدراسات القانونية املدنية والعقارية مبراكش وبتعاون مع السني اإلقليمي والبلدي ملدينة تيزنيت االبتدائية بتزنيت
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فبالرغم من كون الرتاع مت طبقا ملقتضيات قانون الكراء التجاري إال نفس املعطى ميكن ترتيله على القانون 
ار الواحد من خالل مساءلتنا ؛ إذ نسجل توحيد املقتضيات التشريعية املتعلقة حبالة تعدد األسباب يف اإلشع67.12

من القانون املنظم للعالقة التعاقدية بني مكري ومكتري  46يف عالقتها باملادة  49.16من القانون رقم 26للمادة 
 -مىت عرض عليها الرتاع –كما يكون من الالزم على حمكمة املوضوع . احملالت املعدة لالستعمال السكين أو املهين

استنادا إىل األسباب اليت ضمنها فعال يف اإلشعار باإلفراغ املبلغ للمكتري عمال مبقتضيات أن تقدر طلب املكري 
يتعني على احملكمة أن تبت يف حدود طلبات األطراف " :الفصل الثالث من قانون املسطرة املدنية الذي ينص على أنه

قا للقوانني املطبقة على النازلة ولو مل وال يسوغ هلا أن تغري تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طب
واحلال أنه إذا كان اإلشعار باإلفراغ املوجه سلفا من املكري للمكتري مؤسسا ." يطلب األطراف ذلك بصفة صرحية

 1على احلاجة للتوسع يف السكن، فإن املكري ميتنع عليه خالل احملاكمة أن يتمسك باإلفراغ بناء على التماطل يف األداء
  . عربة بالنسبة للمحكمة تكون باألسباب املضمنة يف اإلشعار حال توجيهه للمكتريإذ ال

ارتبط بتعداد األسباب اليت  6.79غري أن اإلشكال الذي كان يثار خبصوص هذا البيان يف ظل القانون رقم 
ة عن هذه اإلشكاالت حيث إن اإلجاب 2يستند عليها املكري ومدى كوا واردة على سبيل املثال أم أا حمددة حصرا؟

 48جتاذبت حوهلا اآلراء والتوجهات الفقهية قبل أن حيسم املشرع املغريب يف هذا اخلالف وذلك من خالل نص املادة 
سباب الواردة ال ميكن للمحكمة أن تصحح اإلشعار باإلفراغ إال لأل" :اليت تنص على أنه 67.12ون رقم من القان
  .3"أعاله 45يف املادة 

  إلشعار موع احملل املكترى بكافة مرافقهمشول ا - ب

الغاية اليت  إشكاالت فقهية ارتكزت باألساس حول 1980دجنرب  25لقد أثار اشتراط هذا البيان يف ظل ظ 
املطبخ،عدد، الغرف، (فهل يلزم باعث اإلشعار بذكر كل تفاصيل العني املؤجرة بدقة 4يرمي هلا النص القانوين

                                                             
  .115: دعوى اإلفراغ، مرجع سابق، ص 3قانونية ملكتري احملالت السكنية، ج احلسني بلحساين، احلماية ال  - 1
  :راجع يف هذا الشأن - 2
  .274: ، ص م سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ  -
  .61،  م ساحلسني بلحساين،  -
خذة على املشرع املغريب يف هذا السياق؛ حيث إنه يف معرض حديثه عن األسباب اليت ميكن أن يستند عليها املكري يف توجيه اإلشعار غري أننا نسجل مؤا - 3

ا قد اليت توحي للدارس أن املشرع كأنه حيددها على سبيل املثال، مم" من قبيل"باإلفراغ إن كان قد حددها على سبيل احلصر فاألجدر به أن يستغين عن لفظ 
  .الذي جاء صرحيا يف هذا السياق 48خيلق لنا تعارضا مع نص املادة 

  .6.79من القانون  9املقصود هنا هو الفصل  - 4
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أم أن األمر يقتصر فقط على إجراء يكون ) إخل...مرآب، حديقة(وغريها من املرافق اإلضافية) إخل...الصالون،احلمام
وتبعا لذلك برزت عدة  ،1القصد منه حتديد العقار املستهدف باإلفراغ دون احلاجة للدخول يف تفاصيل مرافقه

 .ية حتاول اإلجابة عن هذا اإلشكالفقهتوجهات 

اد على اجلانب الشكلي من خالل االنطالق من روح النص القانوين والتقيد حيث يسري التوجه األول إىل االعتم
املطلق مبا ورد فيه وعليه يتعني على باعث اإلشعار باإلفراغ أن يذكر احملل بباقي مرافقه بشكل مفصل ودقيق رفعا لكل 

 2.لبس ونفيا ألي جهالة

وذلك باعتبار الغاية اليت يرمي إليها املشرع من إىل االرتكاز على البعد املوضوعي  يف حني ذهب االجتاه الثاين
واملتمثلة يف عدم جتزئة العقد الواحد وهو ما  املتطلبة يف اإلشعار باإلفراغ خالل إدراجه هلذا البيان ضمن الشكليات

أن الغاية من اشتراط التنصيص يف اإلشعار  3ذهب إليه االجتهاد القضائي أيضا حينما اعترب يف العديد من قراراته
باإلفراغ للعني املؤجرة على جمموع احملالت املكراة جبميع مرافقها هو ضمان احملافظة على وحدة عقد الكراء وبالتايل 
ال يكون من الالزم ذكر مرافق الشقة يف اإلشعار باإلفراغ مادام اهلدف من اإلشعار هو إفراغ الشقة كوحدة سكنية 

  .تشتمل من مرافق مبا

من القانون اجلديد للكراء يكتشف أن املشرع املغريب قد انتبه  49لنص املادة  -من وجهة نظرنا-ولعل الدارس 
على تبين  67.12حيث عمل من خالل القانون  6.79لكل هذه اإلشكاالت الفقهية اليت كانت تثار حول القانون 

داللة منه أن " احملل"إىل صيغة املفرد " احملالت"طار فعمد إىل تغيري لفظ االجتهاد القضائي الذي كان سائدا يف هذا اإل
املقصود هو اإلشارة إىل العني املؤجرة دون الدخول يف تفاصيل املرافق املكونة للعقار املؤجر بقصد االستعمال السكين 

ء مرونة التشريع املغريب من حيث حتديده كما نالمس وجبال.4إذ العربة باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين، أو املهين
وهذا  ،السكنية واملهين من القانون املعمول به حاليا يف قضايا األكرية 5للمقصود باملرافق وذلك من خالل املادة األوىل

                                                             
  .  218:، ص م سعقد الكراء املدين، : عبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة - 1
  . 268: ، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي،حق املطالبة باإلفراغ :راجع يف تفصيل ذلك - 2
  .59: ، ص م س، 3احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، ج   -   
  .33: ، ص م سأمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين،  -   
ليس من الالزم ذكر مرافق الشقة : "على أنه 89:ص ،7، منشور مبجلة الندوة، عدد 29/03/1989بتاريخ  868جاء يف قرار للمجلس األعلى عدد  - 3

 ي، الرتاعات الكرائية،أشار إليه حممادي ملعكشاو ،"سكنية، مبا تشتمل عليه من مرافق يف اإلشعار باإلفراغ،مادام الغرض من اإلشعار هو إفراغ الشقة كوحدة
  .67: ت ، ص.ط، د.الرباط د –للعمل القضائي املغريب، مطبعة الساحل  2سلسلة الكتاب اجليب

  ).غري منشور(،58/1302/14، م م ع 29/10/2014، الصادر بتاريخ 165قرار حمكمة االستئناف بالرشيدية عدد  -  4
  ."وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح ومساحات وحدائق واليت ال ختضع لتشريع خاص، : "...على 67.12تنص املادة األوىل من القانون  - 5
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لتنويه به ما يؤكد تبين املشرع املغريب للجانب املوضوعي يف تعامله مع هذا البيان ويعترب هذا األمر إجراًء ال يسعنا إال ا
ألنه جيسد إحدى صور احلماية املقررة ملصاحل املكري ضد املكتري سيء النية الذي يعمد إىل القيام ببعض التغيريات يف 
احملل املؤجر بشكل يصعب على املكري اإلطالع عليها وال معرفتها وبالتايل استحالة ذكر كل التفاصيل يف اإلشعار 

ترداد احملل اململوك له، وذا املعىن فاحملكمة اليت تقضي ببطالن اإلنذار لعدم باإلفراغ مما سيفوت عليه حقه يف اس
ولكن رغما عن ذلك فال جيب إغفال . 1اإلشارة جلميع مشتمالت احملل تكون قد أولت النص القانوين تأويال خاطئا

أو مبقتضى شرط وارد يف العقد  بعض احلاالت اليت يكون فيها العقد قابال للتجزئة إما حبكم طبيعة العقار املكترى
  .2حيث يكون تذكري املكتري بضرورة إخالء مجيع احملل املكترى شرطا واجبا

  اإلشارة إىل مهلة شهرين على األقل -ج

إن من بني البيانات اليت يتوجب على املكري إدراجها يف اإلشعار باإلفراغ إشارته إىل مهلة شهرين على األقل، 
اليت يتعني إدراجها يف اإلشعار باإلفراغ؛ ذلك أن واضع قانون  3من إمالءات املنطق القانوين وقد اعتربها بعض الفقه

 réduction de préavis duالكراء اجلديد قد أتى مبستجد يف هذا اإلطار يتجسد يف ختفيض مدة اإلشعار 

congé4  وراء تكريسه هلذا البيان حيث يهدف املشرع من  6"شهرين على األقل"إىل  5"ثالثة أشهر على األقل"من
منح املكتري أجال معقوال لتدبري أموره والبحث عن حمل سكين أو مهين آخر، كما يوفر له اإلمكانية لتقبل النتائج 

فاملكري ال جيوز له اللجوء للقضاء إال بعد انتهاء مدة اإلشعار وعليه فإن  7املترتبة عن تصحيح اإلشعار باإلفراغ
بالتايل تعرض مل تنقض تكون قد جانبت الصواب و ت يف دعوى اإلفراغ واحلال أن مهلة اإلشعاراحملكمة اليت تقبل الب

وبالتايل فعدم توصل املكتري باإلشعار . 9حيث إن مدة اإلشعار تبتدئ من تاريخ توصل املكتري به 8قرارها للنقض
                                                             

  .186: ، ص م سحممد األكحل، التطور التشريعي والقضائي لشكلية املطالبة بإفراغ احملالت السكنية واملهنية،  - 1
  .187: ص ،م سحممد األكحل،  - 2
  .359: ، ص م سمن خالل حتليل ميتودولوجي،  1980دجنرب  25املنفذ بظهري  6.79م من القانون رق 15حممد شيلح، مدلول الفصل   - 3
، جملة Les innovations de nouvelle réglementation de bail civile  حممد أمني جبيلو،): باللغة الفرنسية(مقال  - 4

  .156 :ص ،م س ،2016، شتنرب 16منازعات األعمال، العدد  
  ." اإلشارة إىل أجل ثالثة أشهر على األقل: " ... تنص على أنه 6.79من القانون  9الفقرة األخري من الفصل   - 5
  ... ."أجل شهرين على األقل " ...  :على ضرورة 46تقضي الفقرة الرابعة من املادة  - 6
  .أشهر 3س املدة بنف 46.16من ق 26 رع املغريب يف املادةشل يف هذا اإلطار احتفاظ املنسج و-   

  .221 :، صم سعقد الكراء املدين، الكتاب الثاين عبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة  - 7
، 48منشور مبجلة ق م ع عدد  1467/89يف امللف املدين عدد  1385، حتت عدد 24/5/1993، بتاريخ )سابقا(قرار صادر عن الس األعلى  - 8
  . 37: ، صم سوما يليها، حممد بفقري، قوانني الكراء والعمل القضائي املغريب،  118: ص
  " ...  :أنه 67.12من القانون  46جاء يف الفقرة األخرية املادة  - 9
  ."يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل باإلشعار  
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ومبفهوم املخالفة فإن امتناع املكتري عن  ،1وفق املدة احملددة قانونا يكون سببا الستمرار العقد يف مثل هذه احلاالت
بعد مضي األجل احملدد يف اإلشعار يعطي احلق للمكري  -من خالل بقائه يف احملل املؤجر–اإلفراغ صراحة أو ضمنيا 

  .2املكتري بإفراغ احملل املؤجر له يف تقدمي طلبه للمحكمة من أجل تصحيح اإلشعار واحلكم على

باإلفراغ الذي مل يتضمن اإلشارة إىل مهلة الشهرين على األقل يكون باطال وعدمي الواضح إذن أن اإلشعار 
كما جتب اإلشارة أن مدة العقد البد وأن حتترم يف مجيع األحوال فال يعقل أن يوجه املكري إشعارا باإلفراغ  3األثر

أشهر مث يقوم املكري بتوجيه إشعار  4ومثال ذلك عقد الكراء الذي تبقَّى من مدته  4ينتهي أجله قبل انتهاء مدة العقد
باإلفراغ ألجل شهرين واحلال أن مدة العقد مل تنتهي ففي مثل هذه احلاالت حيق للمكتري التمسك ببقائه يف العني 

 .املؤجرة إىل حني انتهاء مدة العقد

قد ضيق مبدئيا من  يكون -من ثالثة أشهر إىل شهرين-ونرى أن املشرع املغريب بتقليصه مهلة اإلشعار باإلفراغ 
نطاق احلماية املقررة للمكتري لكن هذا قد يعكس التوجه الذي ينهجه املشرع يف سبيل كسب رهان التوفيق بني 
مصاحل أطراف العالقة الكرائية؛ إذ أنه ذا اإلجراء يكون قد رد االعتبار للمكري الذي تقوم له حاجة ضرورية 

 من القانون رقم 46املادة  يف كما أن مهلة اإلشعار احملددة. أشهر 3هلة للسكن فيكون من غري املمكن له انتظار م
على "ولعل هذا ما يفهم من لفظ  5إمنا تعكس احلد األدىن الذي يتعني على مالك العقار املؤجر احترامه 67.12

سالفة الذكر ما دام ذلك إذ ميين املشرع النفس مبنح املكري للمكتري أجال أكثر من املنصوص عليه يف املادة ال" األقل
  .6لن يتسبب يف أي ضرر لطريف العالقة الكرائية

باإلفراغ املوجه  جيب تضمينها يف اإلشعاروعلى العموم فإن قانون الكراء اجلديد قد حدد حصرا البيانات اليت 
غري أن العمل القضائي استقر على عدم اعتبار هذا البطالن من النظام العام . من املكري للمكتري حتت طائلة البطالن

                                                             
  .42و 40: ، صم سأمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين،  - 1
إذا امتنع املكتري عن اإلفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه يف احملل بعد مضي األجل احملدد يف اإلشعار، : " على أنه 67.12من القانون  47تنص املادة  - 2

  ."أمكن للمكري أن يطلب من احملكمة التصريح بتصحيح اإلشعار واحلكم على املكتري هو ومن يقوم مقامه باإلفراغ
  .70: ، صم سدعوى اإلفراغ،  3سني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، جاحل -3
وحيث إن اإلشعار أشري " ):غري منشور(15-1302- 87دين عدد ، ملف م05/04/2016، بتاريخ 81جاء يف  حيثية حكم البتدائية الرشيدية عدد  -

املذكور بسببه وشروطه  وبالتايل يكون اإلخطار 2014-11-19وتوصل به املدعى عليه بتاريخ  فيه إىل أجل شهرين وجمموع األماكن املراد إفراغها
  ".... صحيحا

  .289: ، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 4
  .178: ، صم س، التشريعي والقضائي لشكلية املطالبة بإفراغ احملالت السكنية واملهنية، األكحلحممد  - 5
  .293: ، صم س، حياة الرباقي - 6
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وبالتايل ال ميكن للمحكمة أن تثريه تلقائيا بل األمر يظل متوقفا على ضرورة إثارته من طرف املكتري الرتباط ذلك 
هذا مرتبط باحترام الطرق القانونية يف تبليغ هذا اإلشعار إىل املكتري حىت ال حيتج بعد إال أن كل  ،1مبصلحته اخلاصة

  .التوصل به

 طرق تبليغ اإلشعار باإلفراغ: ثانيا
أوجب القانون توجيه اإلشعار باإلفراغ كتعبري حر عن اإلرادة يف وضع حد لعقد كراء سكين أو مهين حيث ال 

ي اجلانب أثر بالنسبة للطرف اآلخر يف العقد إال إذا مت تبليغه وفق الوسائل يكون هلذا التصرف اإلرادي األحاد
على القواعد العامة  3بإحالتنا 67.12من القانون  46هلذا قام واضع قانون الكراء اجلديد من خالل املادة  2القانونية

  .املضمنة يف قانون املسطرة املدنية واليت تبني طرق تبليغ اإلشعار باإلفراغ

الذي ينظم أهم الطرق املتعلقة  4من قانون املسطرة املدنية  37من قانون الكراء على الفصل  46لنا املادة حتي
املذكور فإن للمكري الصالحية التامة يف اختيار الطريقة اليت يعتمدها من  5بالتبليغ، وإذا انطلقنا من منطوق الفصل

  : ا يليتبليغ اإلشعار باإلفراغ، وتتحدد هذه الطرق يف م أجل

 :تبليغ اإلشعار بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط -أ

املذكور، ويعد ذلك  37يعترب التبليغ بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط الوسيلة األوىل اليت ركز عليها الفصل 
علمنا أن هؤالء تابعون لكتابة الضبط باحملكمة املعروضة عليها القضية يف الغالب، فضال على أم ينتمون إىل  ابديهيا إذ

   .6كل والصعوباتاقسم التبليغات وهذا ما يؤهلهم أكثر ملباشرة املهمة احملفوفة باملش
                                                             

  .176:، صم سحممد األكحل، التشريعي والقضائي لشكلية املطالبة بإفراغ احملالت السكنية واملهنية ،  - 1
 باإلخالءيوجب القانون التنبيه " :16:، ص32، منشور مبجلة ق م أ، عدد 9/2/83، بتاريخ 219 يف قرار له، عدد) سابقا(قضى الس األعلى   - 2

ة الواردة يف هذا قانون كتعبري عن اإلرادة بوضع حد لعقد كراء حمل السكىن ، وال يكون له أثر يف مواجهة الطرف اآلخر إال إذا بلغ إليه بوسائل التبليغ الرمسي
  .68، ص م سحممادي ملعشكاوي، الرتاعات الكرائية، ... ." املسطرة املدنية 

يكون قد أبلى البالء احلسن من خالل اعتماده على تقنية اإلحالة عوض تكرار نفس  1980دجنرب  25من ظ  10إن املشرع املغريب بإلغائه لنص الفصل  - 3
  .املقتضى القانوين يف تشريعني خمتلفني

، أو أحد األعوان القضائيني أو عن طريق الربيد برسالة مضمونة طيوجه االستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضب" :من ق م م على أنه 37ينص الفصل  - 4
  .مع اإلشعار بالتوصل أو الطريقة اإلدارية

ا إذا كانت االتفاقيات إذا كان املرسل غليه يقيم خارج املغرب، يوجه االستدعاء بواسطة السلم اإلداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة الربيد املضمون عد
  ." الدولية تقتضي بغري ذلك

ا وهو ما يسمى باملعىن احلريف للنص، وهو من طرق التفسري يقصد مبنطوق الفصل ذلك املعىن املستفاد من  عبارات النص وألفاظه واجلمل اليت ورد   - 5
  .الفقهي للنصوص التشريعية

  .178: ص، 2014، الطبعة السادسة أكتوبر ة املطبعة الوراقة الوطنية مراكشعبد الكرمي الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدني - 6
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قتضيات القانونية الواردة يف نص فتبليغ اإلشعار باإلفراغ بواسطة عون كتابة ضبط احملكمة املختصة يتم وفقا للم
ق م م اليت ختول لرئيس احملكمة البت يف كل مقال يستهدف احلصول على أمر بتوجيه إنذار، وبناء  148الفصل 

   .1على ذلك خيتص رئيس حمكمة الوالية العامة بتعيني أحد أعوان كتابة الضبط بتبليغ اإلشعار باإلفراغ للمكتري

  :املفوض القضائيتبليغ اإلشعار بواسطة  - ب

خيول القانون كذلك للمكري االعتماد على املفوض القضائي من أجل تبليغ اإلشعار باإلفراغ ملكتري احملل 
من القانون املنظم هليئة املفوضني القضائيني متنح االختصاص هلذه الفئة من أجل  15حيث إن املادة . املطلوب إفراغه

بطلب من املعين باألمر ما مل  -فيها اإلشعارات املقدمة من طرف املكري للمكتريمبا –القيام مبهمة تبليغ اإلنذارات 
فإنه  فإذا اختار املكري توجيه اإلشعار باإلفراغ للمكتري عن طريق املفوض القضائي .القانون على خالف ذلك ينص

اغ ويظل التبليغ بواسطة من الالزم احترام اختصاصه احمللي ضمن دائرة احملكمة املختصة بتصحيح اإلشعار باإلفر
  .2املفوض القضائي من أجنع الطرق اليت ميكن للمكري اعتمادها ألا تعتمد إجراءات إدارية ومسطرية حمددة

  :تبليغ اإلشعار عن طريق الربيد املضمون مع اإلشعار بالتوصل -ج

رورة إفراغ احملل املؤجر وتدخل هذه الوسيلة يف نطاق االحتماالت املخولة للمكري من أجل إشعار املكتري بض
إذا ما قورنت بباقي الوسائل  3حلاجته إليه حيث تعترب هذه الطريقة من أجنع طرق التبليغ ألا تعترب أقل تعقيدا وتكليفا

األخرى خاصة طريقة التبليغ عن طريق املفوض القضائي اليت يكون مؤدى عنها، غري أن هذا ال مينع من تسجيل بعض 
عدم التوصل أصال  بط ذه الطريقة يف التبليغ ومرد هذه الصعوبات قد يرجع الدعاء املكتريالصعوبات اليت ترت

بالرسالة احلاملة لإلنذار باإلفراغ أو خلو الرسالة من اإلشعار أو أن املكتري يعلم مسبقا مبضمون الرسالة فيتماطل يف 
  .مما قد يفوت على املكري حقه يف استرداد حمله املؤجر 4تسلمها

                                                             
  .300: ، صم سدجنرب وتطبيقاته القضائية،  25واحلدود يف ظل ظهري الضمانات : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 1
  .304: ، ص م س، حياة الرباقي - 2
  .301: ، ص م سحياة الرباقي،  - 3
  .224: ، صم سعقد الكراء املدين،  الكتاب الثاين :عبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة - 4
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إذا كانت ال تعترب رفضا لإلشعار فإن إقبال " غري مطلوب"لذلك فإن حالة رجوع الرسالة للمكري بعبارة 
املكتري على مثل هذه اإلجراءات حيمل يف طياته قرينة بسيطة لفائدة املكري يتم مبقتضاها قلب عبء اإلثبات على 

  .1املكتري الذي يتعني عليه إثبات ما يدعيه

تعامل مع هذه احلالة بكل واقعية ضمانا حلقوق كال الطرفني؛ حيث اعترب الس أن ) قاساب(والس األعلى
ال ميكن االعتداد به كتبليغ صحيح كما ال تفيد هذه العبارة أن املكتري رفض " غري مطلوب"رجوع اإلشعار بعبارة 

عدم سحب الرسالة اليت تتضمن  يف العديد من قراراته إىل أن) سابقا(فقد قضى الس األعلى. التوصل باإلشعار
إمنا ينقل عبء اإلثبات من املكري للمكتري وهذا األخري عليه أن " غري مطلوب"اإلشعار باإلفراغ ورجوعها بعبارة 

  .2يثبت أن عدم سحبه للرسالة راجع إىل عذر قاهر خارج عن إرادته

من أجل الدفع ببطالن اإلشعار باإلفراغ أما ما يتعلق حبالة الغالف الربيدي الفارغ اليت يتمسك ا املكتري 
فيكون من الواجب على املكري أن يقدم شهادة التسليم الربيدية ويرفقها بنسخة من اإلشعار املزعوم، ويف حال إنكار 
املكتري أن تكون الرسالة متضمنة ألي إشعار فاملكري يقع عليه عبء إثبات توصل املكتري ذا بصك اإلشعار مع 

   .3دالء بالنسخة ال يكفي للتوصل ذا األصلالعلم أن اإل

  تبليغ اإلشعار بواسطة الطريقة اإلدارية -د

أتاح املشرع املغريب للمكري إمكانية توجيه اإلشعار باإلفراغ باعتماد الطريقة اإلدارية وتعتمد هذه الوسيلة 
باملناطق النائية، حيث يتم االرتكاز موجودا بالقرى والبوادي أو ) املكتري(خصوصا يف احلاالت اليت يكون املبلَّغ

وهذه وسيلة ال ختلو من بعض اإلشكاالت خصوصا ما ارتبط باألمية . 4)املقدم،الشيخ(باألساس على أعوان السلطة
اليت تسري يف فئة كبرية من أعوان السلطة حيث انعدام الدراية التامة مبا لإلشعار باإلفراغ من آثار قانونية على حقوق 

حال التهاون يف إيصاله للطرف املعين لذلك يكون من األفضل ابتعاد املكري قدر املستطاع عن هذه  األطراف يف
  .الوسيلة ضمانا حلقه يف استرداد ملكه وفق وسائل وإجراءات قانونية وأكثر ضمانة

                                                             
  .225: ، صم س ،عقد الكراء املدين الكتاب الثاين :العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماةعبد القادر  - 1
  .443،ص م سعمر احملسن، صعوبات التبليغ والتنفيذ يف قضايا كراء احملالت السكنية واملهنية والتجارية،  :انظر يف تفصيل ذلك - 2
  ..444، م سعمر احملسن،  -3

  .181: ، صم س الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، عبد الكرمي - 4
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) حيث األصلمن (وأيا كانت الوسيلة اليت اعتمدها املكري يف تبليغ اإلشعار باإلفراغ فيقع هذا اإلجراء صحيحا
يف أي مكان آخر يوجد فيه  أو يف موطنه أو يف حمل عمله أو -املكتري شخصيا- 1إذا تسلمه الطرف املعين شخصيا

يف املوطن املختار مع ضرورة تسليم هذا اإلشعار يف ظرف خمتوم ال حيمل إال االسم الشخصي والعائلي  وجوازا
ورغم كل هذا فإن املكري ملزم بإثبات  .2وعنوان وسكىن املكتري وتاريخ التبليغ وتوقيع املفوض وطابع احملكمة

  .توجيه اإلشعار من أجل أن يوقع آثاره صحيحة

  ت اإلشعار وآثارهإثبا: الفقرة الثانية
يعترب اإلثبات أهم عنصر يف الدعوى املدنية، خاصة وأن القاضي املدين يعترب حبق قاضي األوراق، لذا يتعني على 

  ).ثانيا(من أجل أن يرتب هذا اإلشعار آثاره، )أوال(املكتري بهموجه اإلشعار باإلفراغ إثبات توصل 

  إثبات توصل المكتري باإلشعار: أوال
يقوم املكري بتبليغ اإلشعار باإلفراغ فإن األثر املرتقب هلذا اإلجراء هو توصل املكتري ذا إلشعار مبجرد ما 

واطالعه على مضمونه، غري أن ما جيعل من عملية إثبات التوصل باإلشعار أمرا ضروريا هو جنوح بعض املكترين حنو 
واملكري باعتباره  3.حتترم فيها اإلجراءات املتطلبة قانوناإنكار توصلهم بإشعار اإلفراغ أو الدفع بأن عملية التبليغ مل 

حيث إن التزامه  5البد له أن يتحمل عبء إثبات توصل املكتري باإلشعار املوجه إليه 4امللزم بتوجيه اإلشعار باإلفراغ
فق اإلجراءات ؛إذ ال يكفي االحتجاج من باعث اإلشعار بتبليغه و6يكون التزاما بتحقيق غاية وليس التزاما بعناية

                                                             
  .وما يليها 174: ، صم س ،الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية عبد الكرمي الطالب،.  ويسمى هذا اإلجراء بالتبليغ الشخصي أو اليقيين  1
جيوز أن يتم وخص نفسه يف موطنه أو يف حمل عمله أو يف أي مكان يوجد فيه، يسلم االستدعاء والوثائق إىل الش" :من ق م م على أنه 38ينص الفصل  - 2

  .التسليم يف املوطن املختار
  .يعترب حمل اإلقامة موطنا بالنسبة ملن ال موطن له باملغرب

  ".متبوعا بتوقيع العون وطابع احملكمةجيب أن يسلم االستدعاء يف غالف خمتوم ال حيمل إال االسم الشخصي والعائلي وعنوان سكىن الطرف وتاريخ التبليغ 
  .305:، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 3
  .وما يليها 56:ص ،راجع الفقرة املتعلقة مبصدر اإلشعار من هذا البحث - 4
  . 443و 442: ، ص م سيذ يف قضايا كراء احملالت السكنية واملهنية والتجاري، عمر احملسن، صعوبات التبليغ والتنف - 5
مطبعة الكرامة،  عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزامات الكتاب الثاين املسؤولية املدنية،: للمزيد من التفصيل حول االلتزام بغاية وااللتزام بعناية، راجع - 6

  .2011، الطبعة الثالثة 1432/2011الرباط 
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رز وسائل إثبات بولعل أ .1احملددة قانونا بل يلزم املكري تقدمي الدليل على توصل املكتري فعليا مبضمون اإلشعار
  :املكري توصل املكتري باإلشعار ما نذكر

  شهادة التسليم-أ

بشهادة  وتسمى كذلك(بواسطة شهادة التسليموميكن للمكري إثبات توصل املكتري باإلشعار املوجه إليه 
اليت يشرف عليها املفوض القضائي أو السلطة املكلفة بالتبليغ املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من الفصل  2)التبليغ
، وعلى هذا األساس فيمكن إثبات تبليغ اإلشعار باإلفراغ 3من ق م م وما مييز هذه الشهادة أا تتمتع بقوة ثبوتية 39

  . 4اليت تبني ملن وقع له تسليم هذا اإلشعاريف حالة اإلنكار بشهادة التبليغ 

ومما يربز أمهية شهادة التسليم أنه مادام باإلمكان أن يعتد باإلشعار املسلم للمكري شخصيا أو ألحد أقاربه يف 
لذلك يكون من الالزم أن  -كما يف حالة احملل املأجور لالستعمال املهين – 5موطنه أو ألي أحد يسكن معه أو خدمه

ويف أي تاريخ، وجيب أن توقع هذه الشهادة من املكتري أو من الشخص  شعار شهادة يبني فيها من سلم لهباإلترفق 
من أجل ضمان التبليغ وبالتايل سهولة إثباته يف حال دفع املكتري بعدم التوصل  6الذي تسلمها عنه يف موطنه

  .باإلشعار

                                                             
يثبت أن املكتري قد توصل فعال بصك " :أن املكري ملزم بأن 1470م م ع ، 1986شتنرب  10، املؤرخ يف 1995جاء يف قرار حملكمة النقض عدد  - 1

  ... ."ف بريديالذي يوجب أن يتوصل املكتري بصك اإلنذار وليس مبجرد ظر اإلنذار املتضمن كافة البيانات والشروط املنصوص عليها يف الفصل املذكور
يثبت التبليغ قي حالة اإلنكار بشهادة التبليغ اليت :" أنه 78354: يف امللف املدين عدد 09/02/1983، بتاريخ 219جاء يف قرار حملكمة النقض عدد  - 2

عبد العزيز توفيق، قضاء حمكمة النقض  يف الكراء املدين من ستة  ، أشار إليه.... "و بشهادة تسليم الربيدية،تبني ملن وقع له التنبيه أو رفض تسلمه أ
  . 34: ، صم س، 1957/2011

  .305:، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 3
أورده حممد بفقري، قوانني الكراء والعمل القضائي  ،78354امللف املدين عدد   ، يف9/2/1983بتاريخ ، الصادر 219حمكمة النقض عدد قرار   - 4

  .38:املغريب، م س ، ص
  .224: ، صم سعبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة عقد الكراء املدين،   - 5
رين من جراء مغادرة اخلادم للعمل أو بسبب إمهال القريب يف تبليغ املكتري املعين الفقه أنه من أجل جتنب ضياع حقوق املكتويف هذا اإلطار ذهب بعض  -   

التنفيذ قي قضايا كراء احملالت وعمر احملسن صعوبات التبليغ : أشار إىل هذا التوجه. عار للمكتري املعين باألمر شخصياباألمر يكون من الالزم أن يتم تسليم اإلش
  .445: ، صس مالسكنية واملهنية والتجارية، 

  .75: ، صم سدعوى اإلفراغ،  3احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، ج  - 6
يف امللف التجاري عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  26نفس األمر ينطبق على الكراء التجاري؛ حيث جاء يف قرار حملكمة النقض عدد   -   

تسليم اليت أشارت إىل تاريخ حتريرها، واجلهة اليت مت التبليغ إليها، والشخص الذي وقع تبليغه، وتوقيع الشخص املتسلم،، شهادة ال" :أن 2014/1/3/888
 37صول ة اليت تتطلبها الفوتارخيه،و خامت اجلهة املبلغ هلا، وتاريخ التبليغ، وخامت اجلهة اليت قامت باإلجراء املذكور، تكون قد تضمنت كافة البيانات اإللزامي

 2016قرار وارد يف التقرير السنوي حملكمة النقض، مركز النشر والتوثيق  مبحكمة النقض، مطبعة األمنية الرباط ." من قانون املسطرة املدنية 39و 38و
  .121:ص
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الذي حيصل عليه املكري من إدارة الربيد ألا ال تقوم  وحمكمة النقض استبعدت االعتماد على اإلشعار بالتسليم
كما أن احملكمة اليت اكتفت مبحضر التبليغ للزعم بأن املكتري قد توصل باإلشعار دون النظر . 1مقام اإلشعار بالتوصل

أساس  فيما إذا كان املبلغ له قد وقع على شهادة التبليغ تكون قد جانبت الصواب وجعلت قضائها غري مرتكز على
  . 2وبالتايل معرضا للنقض

  باإلشعار الربيدي - ب

وملا كان الربيد املضمون مع اإلشعار بالتوصل واحدا من بني السبل الذي ميكن للمكري االعتماد عليها من أجل 

ث كوسيلة إلثبات التوصل؛ حي باإلشعار الربيديتبليغ اإلشعار باإلفراغ للمكتري فإن القضاء املغريب ذهب إىل األخذ 

اإلشعار الربيدي بالتوصل يعد حمررا :" أن 4/4/1988، بتاريخ 904عدد ) حاليا(جاء يف قرار حملكمة النقض
رمسيا فهو حجة بالوقائع اليت يشهد املوظف العمومي حبصوهلا إىل أن يطعن فيه بالزور وهلذا تكون احملكمة على 

  3..".صواب ملا اعتمدته كحجة على توصل الطالب باإلنذار باإلفراغ

  آثار اإلشعار باإلفراغ: ثانيا
إذا توصل املكتري باإلشعار باإلفراغ وكان هذا اإلشعار مستجمعا لشكلياته وبياناته القانونية املتطلبة قانونا، فإنه 

ا عند ذلك ينتج آثارا بالغة األمهية بالنسبة لعقد الكراء ككل، وبالنسبة ملصري املكتري واإلجراءات اليت يلزمه القيام 
لذا فإن أهم اآلثار اليت يرتبها اإلشعار باإلفراغ أنه ال ينهي العالقة . من أجل احلفاظ على حقه يف السكن من الضياع

 4الكرائية ألن القول بغري ذلك من شأنه أن يضر مبصلحة املكتري يف السكىن واالستقرار ويرجح جانب املكري
حث يف جدية سبب اإلفراغ من عدمه وهذا منايف لقواعد العدالة فيحدث اإلفراغ دون اللجوء إىل القضاء ودون الب

  .واإلنصاف اليت تقتضي النظر ملصاحل كل من طريف العقد

                                                                                                                                                                                              
تاريخ وجيب أن توقع هذه الشهادة من ترفق باالستدعاء شهادة يبني فيها من سلم له االستدعاء ويف أي : "من ق م م 39تنص الفقرة األوىل من الفصل  - 

ويوقع العون أو . وإذا عجز من تسلم عن التوقيع أو رفضه أشار إىل ذلك العون أو السلطة املكلفة بالتبليغ. الطرف أو من الشخص الذي تسلمها يف موطنه
  ."السلطة على هذه الشهادة يف مجيع األحوال ويرسلها إىل كتابة ضبط احملكمة

الضمانات : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ –.  92421يف امللف املدين عدد  1983أكتوبر  13املؤرخ يف  92421ة النقض عدد قرار حمكم - 1
  .305: ، صم س/ وتطبيقاته القضائية 1980دجنرب  25واحلدود يف ظل ظهري 

 – 148: ، ص1983السنة الثامنة، مارس  31م أ، العدد ، ق 87368، ملف مدين عدد 1982أبريل  9، بتاريخ 10رقم  حمكمة النقض قرار - 2
  .79:، صم سدعوى اإلفراغ،  3أشار إليه احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، ج

  .39: ، صم سحممد بفقري، قوانني الكراء والعمل القضائي املغريب،  - 3
  .26: ، صم س، احلسني بلحساين - 4
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وبالتايل فإن انصرام مدة اإلشعار ال يزيل عن املكتري صفته القانونية يف االستقرار باحملل وال حيرر املكري من 
ري من تقى املكتري معتمرا للمحل املكترى ويبقى املكري ملزما بتمكني املك، إذ يب1القيام بالتزاماته املترتبة عن العقد

  .االنتفاع بالعني املكراة وفق ما أعدت له أو مبقتضى االتفاق

فاإلشعار الذي يستويف شروطه وبياناته املطلوبة يقف أثره عند حد ختويل املالك احلق يف اللجوء إىل القضاء 
  .2القضائي إذا صدر هو وحده الذي ينهي العالقة الكرائية وليس اإلشعار باإلفراغ للمطالبة بتصحيحه، فيكون احلكم

وبالتايل فإذا استجاب املكتري لطلب اإلفراغ تلقائيا وعن طيب خاطر فإنه يكون ملزما بإفراغ احملل بعد انتهاء 
ر واالستمرار يف شغل املسكن أجل اإلشعار، لكن هذا ال حيصل يف الغالب األعم إذ يرفض املكتري االستجابة لإلشعا

األمر الذي خيول للمكري اللجوء للقضاء من أجل تصحيح اإلشعار باإلفراغ واحلكم على املكتري هو ومن يقوم 
، إذ تعترب هذه املادة 473مقامه باإلفراغ إذا كان هلذا الطلب حمل ومبين على أسباب جدية ومشروعة كما تنص املادة 

وذا املعىن فإن عدم توجيه  أمام املكري من أجل اللجوء إىل القضاء الستعادة ملكه املأجور مبثابة بوابة تفتح اال
اإلشعار باإلفراغ إىل املكتري ال يعطي احلق للمكري يف اللجوء من أجل املطالبة باإلفراغ وبالتايل تعرض دعواه لعدم 

  .القبول

ري الوقت الكايف من الكرائية وال يفك عراها، وإمنا يعطي املكتوعلى العموم فاإلشعار باإلفراغ ال ينهي العالقة 
عه والبحث عن حل يقيه من التشرد يف حال جلأ املكري إىل القضاء وذلك باالستعانة مبحام متمرس اأجل إعداد دف

بسوء وقادر على املواجهة والبحث عن الثغرات من أجل إيقاف رغبة املكري يف طرد املكتري خاصة إذا كان يقاضي 
  .نية من أجل حسابات ضيقة بينه وبني املكتري

   

                                                             
1 - دعوى  3احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية،ج، احلسني بلحساين،84590، م م ع 25/03/1983، بتاريخ 1058لس األعلى عدد قرار ا

  .27: ، صم س اإلفراغ،
  .27: ، صم ساحلسني بلحساين،  - 2
ضمنيا وذلك ببقائه يف احملل بعد مضي األجل احملدد يف اإلشعار، إذا امتنع املكتري عن اإلفراغ صراحة أو " :على أنه 67.12من القانون  47تنص املادة  - 3

  ."أمكن للمكري أن يطلب من احملكمة التصريح بتصحيح اإلشعار واحلكم على املكتري هو ومن يقوم مقامه باإلفراغ
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  دعوى تصحيح اإلشعار باإلفراغ: المبحث الثاني
غالبا ما يرفض هذا األخري االستجابة هلذا اإلشعار، األمر الذي يضطر ه اإلشعار باإلفراغ إىل املكتري بعد توجي

واحلكم على املكتري أو من يقوم مقامه باإلفراغ، إال املكري إىل اللجوء للقضاء من أجل تصحيح اإلشعار باإلفراغ 
أن اإلشكال الذي يطرح نفسه هنا هو حول احملكمة املختصة يف هذا اإلطار واملسطرة الواجب إتباعها لتصل القضية 

كما جيب . 1إىل دهاليز القضاء كمؤسسة عمومية حلماية احلقوق بطرق قانونية بعيدا عن العدالة اخلاصة وشرع اليد
 قانون املسطرة يفالطلبات والدفوع املنصوص عليها  التطرق ملناقشة القضية أمام هيئة احلكم بواسطة خمتلف

ليصدر بعدها احلكم القاضي باإلفراغ الذي يكون قابال للتنفيذ إذا مل يطعن فيه داخل اآلجال  )املطلب األول(املدنية
  ).الثايناملطلب (احملددة مع تقدير التعويض إذا كان له حمل

  إجراءات إحالة الدعوى على المحكمة المختصة: المطلب األول
سبق وقلنا بأن اإلشعار باإلفراغ ال ينهي العالقة الكرائية حىت ولو مت صحيحا إال إذا وافق املكتري على ذلك 

ري ومن يقوم طواعية، ويف غري ذلك يبقى اإلشعار باإلفراغ جمرد بوابة تفتح اال للمكري من أجل إفراغ املكت
 )الفقرة األوىل(يف قضايا إفراغ احملالت السكنية واملهنيةمقامه، األمر الذي يفرض علينا حتديد احملكمة املختصة بالنظر 

  ).الفقرة الثانية(اليت يتعني القيام ا لصدور احلكم القاضي يف دعوى اإلفراغ وكذا اإلجراءات

  عاوى اإلفراغ المدنيةالمحكمة المختصة بالنظر في د: الفقرة األولى
خص املشرع املغريب ملسألة االختصاص واملسطرة يف قضايا اإلفراغ بابا خاصا ا ضمن القانون اجلديد للكراء 

  . 67.12شر من القانون االسكين واملهين وضمنه مادتني وذلك يف الباب الع

ختتص احملكمة االبتدائية ملوقع احملل املكترى : "من هذا القانون جندها تنص على ما يلي 71فبالرجوع للمادة 
مما يعين أن املشرع قد جعل اختصاص النظر يف دعاوى ." بالنظر يف القضايا املتعلقة بكراء احملالت اخلاضعة هلذا القانون

للمحكمة االبتدائية باعتبارها حمكمة موضوع نافية الصفة  اإلفراغ بشكل عام واإلفراغ لالحتياج بشكل خاص

                                                             
زاء من صميم اختصاص الدولة عرب األجهزة القضائية مع اتساع نفوذ وسلطة الدولة مل يعد باستطاعة األفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم بل أصبح توقيع اجل" -1

الدفاع الشرعي، احلق يف : التابعة هلا، إال أن هناك حاالت استثنائية مسح فيها لألفراد اقتضاء احلقوق بأنفسهم دون اللجوء إىل الدولة، ومن ضمن هذه احلاالت
، مطبعة املدخل لدراسة القانونماين، يعبد الرحيم السل-" .اجلار املمتدة فوق أرضهحبس الشيء، الدفع بعدم تنفيذ العقد وحق اجلار يف قطع جذور أشجار 

imprimerie génération numérique ، 201213: ، ص.  
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نه اعتد بالطبيعة املدنية للمنازعات الكرائية وعهد ا إىل احملكمة االبتدائية أكما . االستعجالية لدعوى اإلفراغ
ا وفق فيه تتصحيح اإلشعار باإلفراغ يتم الب ، وعلى هذا األساس فإن دعاوى1باعتبارها صاحبة الوالية العامة

  .2اإلجراءات العادية يف قانون املسطرة املدنية

وجتدر اإلشارة إىل أن إسناد مهمة النظر يف قضايا اإلفراغ للمحكمة االبتدائية من شأنه أن يطيل أمد الرتاع األمر 
املترتبة عن الذي قد يضر مبصاحل أحد األفراد أو كالمها، إال أنه ورغم ذلك فأمهية قضايا اإلفراغ وخطورة اآلثار 

احلكم فيها تقتضي إسنادها إىل حماكم املوضوع بالنظر لدقتها وتفحصها لكل الوثائق مبهل وروية، إذ أحسن املشرع 
املسطرة االستعجالية عند النظر يف املنازعات الكرائية عموما  1980دجنرب  25فعال عندما ألغى مبوجب ظهري 

 ألن القضاء املستعجل يشكل خماطر 1928 ماي 5ا يف إطار ظهري وقضايا اإلفراغ خصوصا، واليت كان معموال ،

  .3حقيقية وجدية على حق املكتري يف االستقرار

وزيادة يف التأكيد على أمهية الرتاعات الكرائية وخطورا على األفراد عمل املشرع على منع قاضي القرب من 

املتعلق بتنظيم قضاء القرب وحتديد  42.10ن من القانو 4النظر يف اإلفراغات وذلك مبوجب املادة العاشرة

  .5اختصاصاته

أما من حيث االختصاص احمللي الذي يعطي للمحكمة صالحية الفصل يف الدعوى بناء على أساس جغرايف أو 
جعلته للمحكمة  67.12من القانون  71فإن املادة  إقليمي حتقيقا ملصاحل اخلصوم ولتقريب القضاء من املتقاضني

ملوقع العقار املكترى، أي أن النظر يف قضايا اإلفراغ لالحتياج يعود للمحكمة االبتدائية اليت يوجد بدائرة  االبتدائية

لالختصاص احمللي الذي مينح حملكمة املوطن احلقيقي  6نفوذها املرتل املراد إفراغه، وهذا فيه خروج عن القواعد العامة

ذلك فإن االختصاص احمللي ليس من النظام العام فيجوز االتفاق على ، ومع 7أو املختار للمدعى عليه أو حملل إقامته

                                                             
والذي قضى بعدم اختصاص احملكمة ) غري منشور(،113/1302/15، م م ع 7/7/2015، الصادر بتاريخ 156قرار حمكمة االستئناف بالرشيدية عدد  -  1

  .االبتدائية بالرشيدية للنظر يف القضية موضوع الرتاع لكون احملل متعلق بأصل جتاري يعود فيه االختصاص للمحكمة التجارية مبكناس
  .109: ص ،م سدعوى اإلفراغ،  3احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، ج  -2

  .110: ، صم س ،احلسني بلحساين - 3
خيتص قاضي القرب بالنظر يف الدعاوى الشخصية واملنقولة اليت ال تتجاوز قيمتها مخسة آالف درهم، وال خيتص يف : "42.10املادة العاشرة من القانون  - 4

  "فراغاتوالعقار والقضايا االجتماعية واإلالرتاعات املتعلقة مبدونة األسرة 
املتعلق بتنظيم قضاء القرب  42.10بتنفيذ القانون رقم )2011أغسطس  17( 1432من رمضان  16صادر يف  1.11.151ظهري شريف رقم  - 5

  .4392، ص )2011سبتمرب  5( 1432شوال  6بتاريخ  5975اجلريدة الرمسية عدد  وحتديد اختصاصاته،
التنظيم القضائي باملغرب، اجلزء األول، دار القلم أمحد محيوي، : للمزيد من التفصيل حول القواعد العامة لالختصاص احمللي للمحاكم االبتدائية راجع - 6

  .251: إىل ص 246: ، من ص2016بالرباط، الطبعة األوىل 
  .يكون االختصاص احمللي حملكمة املوطن احلقيقي أو املختار للمدعى عليه" :من ق م م 27ينص الفصل -7
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ن حمكمة وإسناده حملكمة أخرى غري خمتصة باتفاق الطرفني بشرط أن تكو 1عكس أحكامه أو التنازل عن التمسك به
  .نيةيف الدعوى وفق اإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف قانون املسطرة املد تلتتمكن من الب. ابتدائية

  في الدعوى تإجراءات الب: فقرة الثانيةال
دعوى تصحيح اإلشعار باإلفراغ طريقها إىل احملكمة من خالل وضع مقال افتتاحي أو طلب أصلي لدى  بدأت

ليعني رئيس احملكمة على إثره القاضي املكلف بالقضية ليعرضها على  ،)أوال(املختصةكتابة ضبط احملكمة االبتدائية 
  ).ثانيا(والتحقيق ليصبح احلكم قابال للنطق بهاملناقشة 

  وضع طلب تصحيح اإلشعار باإلفراغ بالمحكمة: أوال
تأخذ إشكالية اإلفراغ لالحتياج شكل دعوى قضائية بوضع املكري ملقال افتتاحي أو طلب أصلي أمام كتابة 

الدعوى املنصوص عليها يف الفصل ضبط احملكمة االبتدائية ملوقع العقار، والذي جيب أن تتوافر يف واضعه شروط 
األول من ق م م وهي الصفة واألهلية واملصلحة، إذ جيب أن ترفع دعوى اإلفراغ من قبل املكري أو من ينوب عنه 
والذي يتوفر على األهلية القانونية للتقاضي من أجل احلفاظ على حقه يف االنتفاع مبلكه قبل الغري، واستنادا للفصل 

وى ترفع أمام احملكمة االبتدائية ملوقع العقار مبقال مكتوب موقع من طرف املدعي أو وكيله أو ق م م فإن الدع 31
بتصريح يديل به شخصيا وحيرر به أحد أعوان كتابة الضبط احمللفني حمضرا يوقع من طرف املدعي أو يشار إىل أنه ال 

  .2لفا بالنظر يف القضيةميكن له التوقيع، ومبجرد تقييد املقال يعني رئيس احملكمة قاضيا مك

ق م م كاألمساء العائلية والشخصية وصفة أو  32كما جيب تضمني املقال االفتتاحي البيانات الواردة يف املادة 
املدعي واملدعى عليه، وكذا عند االقتضاء أمساء وصفة وموطن وكيل املدعي، كما جيب أن  مهنة وموطن أو حمل إقامة

لدعوى والوقائع والوسائل املثارة، وإذا قدم الطلب مبقال مكتوب ضد عدة مكترين يتضمن احملضر بإجياز موضوع ا
  .وجب على املدعي أن يرفق املقال بعدد من النسخ مساو لعدد اخلصوم

                                                                                                                                                                                              
  .كان االختصاص حملكمة هذا احمللإذا مل يكن هلذا األخري موطن يف املغرب ولكن يتوفر على حمل إقامة 

  .تعددهمإذا مل يكن للمدعى عليه ال موطن وال حمل إقامة باملغرب فيمكن تقدمي الدعوى ضده أمام حمكمة موطن أو إقامة املدعي أو واحد منهم عند 
  ."إذا تعدد املدعى عليهم جاز للمدعي أن خيتار حمكمة موطن أو حمل إقامة أي واحد منهم

  .112: ص ،م س دعوى اإلفراغ، 3لحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، جاحلسني ب -1
، ألا وحدها )باستثناء قضايا النفقة( جيب التنبيه إىل أن القاضي املقرر يف الدرجة االبتدائية مل يعد له دور إال يف الدعاوى العقارية  وقضايا األسرة واملرياث -2

 34.10لفردي مبقتضى إصالحات القانون القضايا اليت تبقى استثناء من اختصاص القضاء اجلماعي يف الدرجة األوىل، بعد اعتماد املشرع لنظام القضاء ا
  .65:ص، وجدة، 2016 مسلك القانون اخلاص، ضري، املسطرة املدنيةحعبد العزيز . 2011غشت  17الصادر مبقتضى الظهري الصادر 
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وبعد وضع املقال االفتتاحي وتعيني رئيس احملكمة للقاضي املكلف بالنظر يف القضية والذي يتتبع أطوار الدعوى، 
ستدعاء األطراف كتابة إىل جلسة يعني يومها ويتضمن هذا االستدعاء عدة بيانات خاصة بالشخص إذ يقوم ابتداء با

ق م م، ويتم االستدعاء طبقا للطرق  36املستدعى وموضوع الطلب واحملكمة املختصة وتاريخ احلضور طبقا للمادة 
غ االستدعاء واليوم احملدد للحضور ق م م، كما جيب أن ينصرم ما بني تبلي 39و 38، 37املنصوص عليها يف املواد 

يوما إذا كان موجودا يف أي مكان  15أيام إذا كان للطرف موطن أو حمل إقامة يف مكان مقر احملكمة ومدة  5أجل 

  .1آخر باملغرب حتت طائلة بطالن احلكم الذي قد يصدر غيابيا

  مناقشة القضية أمام المحكمة: ثانيا
بتدائية تعقد جلساا للنظر يف قضايا اإلفراغ بقاض منفرد ومبساعدة كاتب جتدر اإلشارة إىل أن احملاكم اال

يف قضايا  تة االبتدائية بالرشيدية واليت تب، وهذا ما يظهر من خالل العديد من األحكام الصادرة عن احملكم2ضبط

القضايا إذ تطالب عادة بالتطبيق ، ويكون حضور النيابة العامة اختياريا يف هذا النوع من 3اإلفراغ بالقضاء املنفرد
  .السليم للقانون واإلدالء ببعض املستنتجات حول القضية

إىل  انطالقا من أول جلسة يفتح باب مناقشة امللف إذ يتقدم كل طرف مبا يعزز طلباته، فاملدعي غالبا ما يعمد
  .4تربز حجية الطلب األصلي أو املقال االفتتاحي ومتسكه به تقدمي طلبات إضافية

إجراءات الدعوى وميكن لطريف الرتاع عند افتتاح أول جلسة إثارة جمموعة من الدفوع الشكلية اليت تنصب على 
دون املساس جبوهر احلق املدعى به أو حق اخلصم يف إقامة الدعوى، ذلك أن املشرع أحاط عملية التقاضي  وشكلياا

للمتقاضني ينبغي عليهم وعلى احملكمة احترامها والتقيد بشكليات خاصة ليست غاية يف حد ذاا وإمنا هي ضمانات 

، وجيب إثارة هذه الدفوع يف آن واحد وقبل كل دفع أو دفاع يف اجلوهر وإال سقط احلق يف إثارا عند الكالم يف 5ا
موضوعها أوال يف قانونية إجراءات الدعوى قبل االنتقال إىل حبث  تع، إذ احلكمة من ذلك أنه جيب البموضوع الرتا

                                                             
  .ق م م 40املادة  - 1
 5صنفة، جلساا مع مراعاة املقتضيات املنصوص عليها يف الفصل االبتدائية، مبا فيها امل تعقد احملاكم: "من ظهري التنظيم القضائي على أنه 4تنص املادة  - 2

واملختلطة  بعده، وكذا االختصاصات املخولة لرئيس احملكمة مبقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد ومبساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية
  "ثالثة قضاة مبن فيهم الرئيس، ومبساعدة كاتب الضبطوقضايا األسرة واملرياث، باستثناء النفقة، اليت يبت فيها حبضور 

  ) غري منشور.(214/1302/14، ملف رقم 12/05/2015، بتاريخ 208حكم احملكمة االبتدائية بالرشيدية رقم  - 3
  )غري منشور.(195/1302/14، ملف رقم 20/01/2015، بتاريخ 20حكم احملكمة االبتدائية بالرشيدية رقم  -   
  .56: العزيز حضري، املسطرة املدنية، صعبد  -  4
  .58: ضري، صحعبد العزيز  - 5
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ألنه ليس من املعقول أن يبقى أحد األطراف مهددا ببطالن إجراء قام به إىل حني قفل باب املرافعة، ولذلك يعترب 

الدفع بالبطالن عند ختلف : ومن أهم الدفوع الشكلية. 1الدفاع يف اجلوهر مبثابة تنازل وختل عن إثارة الدفوع الشكلية
عند خمالفة ضوابط التبليغ، وكذا الدفع بعدم االختصاص النوعي أو املكاين بيان من بيانات املقال االفتتاحي أو 

  .3، وغريها من الدفوع الشكلية األخرى2للمحكمة

اليت تشمل كل دفع يترتب على قبوله رفض طلب املدعي، ومن مث يصعب  عدها يتم إثارة الدفوع املوضوعيةب
كن التمسك ذه الدفوع واإلدالء ا أمام احملكمة يف مجيع حصرها خالفا للدفوع الشكلية اليت ميكن تعدادها، ومي

، كأن يديل املكري مبختلف 4مراحل الدعوى، ويترتب عن قبول هذه الدفوع إاء الرتاع حول أصل احلق املدعى به
ثائق وسائل اإلثبات اليت تدعم موقفه املتمثل يف حاجته حملله املكترى، كإحضار بعض الشهود واإلدالء مبختلف الو

املدعمة لالحتياج كشهادة من إدارة الضرائب إلظهار عدم ملكيته ملساكن أخرى غري احملل املكرى، أو شهادة من 
شهرا، أو وصوالت كراء إلثبات أنه يستقر على سبيل  18الرسم العقاري إلثبات متلك املكري للعني املكتراة قبل 

عليه أي املكتري أو من ينوب عنه كاحملامي  ىويقوم املدع. 5سابقاالكراء وغريها من وسائل اإلثبات اليت أشرنا إليها 

إذ ميكن له أن يطلب من احملكمة  6وادعاءات خصمه، بتقدمي طلبات مقابلة أو مضادة أو دفوع ترمي إىل تفنيد مزاعم
إجراء حبث من أجل التأكد من احتياج املكري أو عدمه أو اإلدالء بوثائق تؤكد متلك املدعي لعدة حمالت للسكىن 
وبأدائه للضرائب عنها، أو أن يأيت هو اآلخر بشهود يفند من خالهلم إدعاءات خصمه، ليلقى على عاتق كل طرف 

اآلخر بناء على قاعدة البينة على من ادعى واليمني على من أنكر، وعمال باملبادئ اليت نفي ادعاءات ودفوع الطرف 
  .حتكم التقاضي واليت جترب القاضي املدين باحلياد والعمل بقواعد التواجهية يف اإلثبات باعتباره قاضي أوراق

ليهم أو استدعائهم للحضور كما ميكن للقاضي املكلف بناء على طلب أحد األطراف أو تلقائيا بعد االستماع إ

وغريها من إجراءات التحقيق ليكون حكمه قوميا  7أن يأمر بأي إجراء للتحقيق من حبث وخربة وحتقيق للخطوط
  .ومبنيا على أساس

                                                             
  .61: ، صم سضري، حعبد العزيز  - 1
  ."جيب على األطراف الدفع بعدم االختصاص النوعي أو املكاين قبل كل دفع أو دفاع: " من ق م م 16ينص الفصل  - 2
عبد الكرمي الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، : ونوعية األحكام الصادرة بشأا راجعللمزيد من التفصيل حول الدفوع الشكلية وقواعدها  - 3

  .193: ، الطبعة السابعة، ص2015دراسة يف ضوء مستجدات مسودة مشروع 
  .222: صم س، عبد الكرمي الطالب،  - 4
  .46: ا يليها إىل صوم 42:االحتياج من هذا البحث،صراجع اجلزء املتعلق بوسائل إثبات  - 5
  .188: عبد الكرمي الطالب، م س، ص - 6
  .من ق م م 334الفصل  - 7
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ددها القاضي املكلف لألطراف بعد االنتهاء من إجراءات التحقيق واملناقشة وانقضاء آجال تقدمي الردود اليت ح
تعبريا عن كون القضية جاهزة للحكم ويعني يف الوقت  ق م م 335أمرا بالتخلي وفقا للفصل هذا القاضي  يصدر

حيث ، 1ق م م 39و 38، 37ذاته تاريخ اجللسة اليت تدرج فيها القضية، ويبلغ هذا األمر لألطراف طبقا للفصول 
املكري أو املكتري بعد إصدار يترتب عن هذا األمر عدم قبول أي طلب أو مستند يتقدم به أحد األطراف سواء كان 

األمر املذكور باستثناء املستنتجات اليت ترمي إىل التنازل، على أنه ميكن فتح باب املناقشة من جديد وبقرار معلل إذا 
طرأت بعد األمر بالتخلي واقعة جديدة من شأا أن تؤثر على احلكم أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن 

  .2إرادة األطراف

وبإقفال باب املناقشة وإصدار األمر بالتخلي حتجز القضية للتأمل إذا كانت ابتدائية أو للمداولة إذا كانت 

، من قبل القاضي املقرر أو املكلف بالقضية حسب األحوال وذلك يف غيبة األطراف ودون حضور النيابة 3استئنافية
القضية بعد انتهاء املرافعات وقبل النطق باحلكم، ليصبح هذا العامة، من أجل التفكري يف احلل الذي ميكن إصداره يف 

األخري قابال للنطق به يف جلسة عمومية يقرر بشأنه القاضي املكلف بالقضية التصريح بتصحيح اإلشعار باإلفراغ من 
  .عدمه وفقا لوقائع كل قضية

  صدور الحكم القاضي باإلفراغ: المطلب الثاني
والقاضي بتصحيح اإلشعار باإلفراغ مبثابة اإلذن القضائي  4به األمر املقضي قوةل يعترب احلكم النهائي احلائز

غري أن هذا احلكم . بانتهاء العالقة الكرائية بني طريف العقد وأمرا بالتايل للمكتري من أجل إفراغ احملل موضوع الرتاع
قبل أن يتم تنفيذه مع حفظ حق  ،)وىلالفقرة األ(كغريه من األحكام يظل قابال للطعن وفق للطرق احملددة قانونا
  ).الفقرة الثانية(املكتري يف التعويض عن كل تعسف من املكري يف استعمال حقه

                                                             
  .60:  عبد العزيز خضري، املسطرة املدنية،  م س، ص - 1
  .ق م م 335الفقرة األخرية من الفصل  - 2
التأمل فيكون يف حالة القضاء الفردي، ومادامت احملاكم االبتدائية يتجلى الفرق بني املداولة والتأمل يف أن األوىل تكون يف حالة كان القضاء مجاعيا، أما  - 3

حني حيجزها املستشار  تنظر يف قضايا اإلفراغ بقاض منفرد مبساعدة كاتب ضبط كما سبق وقلنا فإن القاضي املكلف يف احملكمة االبتدائية حيجز القضية للتأمل يف
  .املكلف يف املرحلة االستئنافية للمداولة

احلكم صدر  ب التمييز يف هذا الشأن بني حجية األمر املقضي به وقوة األمر املقضي به، فاحلجية هي قرينة قانونية ال تقبل إثبات العكس مقتضاها أنوجي - 4
لطرق العادية صحيحا من حيث الشكل وعلى حق من حيث املوضوع، وهي تثبت لسائر األحكام اليت تفصل يف نزاع بني خصمني وتكون قابلة للطعن مبختلف ا

عبد العزيز  -.التعرض واالستئناف: وغري العادية، أما قوة األمر املقضي به فهي تلك الدرجة اليت يصل هلا احلكم القضائي حبيث مل يعد يقبل الطعن بالطرق العادية
  .86: احلضري، املسطرة املدنية، ص



 اإلفراغ لالحتیاج في عقد الكراء المدني
 

 81 

  الطعن في الحكم القاضي باإلفراغ: الفقرة األولى
فإنه ال تكون األحكام الصادرة عن احملكمة تطبيقا  67.12من القانون  721بالرجوع للفقرة األوىل من املادة 

الطعن سواء طرق فراغ تقبل الطعن فيها بكل وبالتايل فإن األحكام القاضية باإل ،2هلذا القانون مشمولة بالنفاذ املعجل
  ).ثانيا(أو غري العادية )أوال(العادية

  طرق الطعن العادية: أوال
الطعن بالتعرض والطعن  :يفتنحصر  الصادرة باإلفراغ للطعن بالطرق العادية اليت ميكن أن ختضع األحكام

  :باالستئناف، وذلك على الشكل التايل

 :الطعن بالتعرض -أ

التعرض من حيث املبدأ العام هو وسيلة للطعن يسلكها الطاعن من أجل تفادي أثر حكم صادر ضده عندما 
؛ ففي حالة املسطرة الكتابية يكون 3وترتبط صفة الغياب بنوعية املسطرة املتبعةيصدر احلكم يف حقه بصورة غيابية، 

شفوية الاحلكم غيابيا عند عدم تقدمي املستنتجات والوثائق من قبل األطراف أو من ينوب عنهم، أما يف حالة املسطرة 
ه فإن احملكوم عليه غيابيا باإلفراغ وعلي.فيعترب احلكم غيابيا إذا مل حيضر األطراف أو من ينوب عنهم إىل جلسة احلكم

كما احملكوم . 4بإمكانه أن يتقدم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ املعين باألمر باحلكم الصادر يف حقه غيابيا
املهنية عليه والراغب يف الطعن بالتعرض وفق اآلجال احملددة قانونا أن يلتزم بيا يف نزاعات األكرية السكنية وعليه غيا

  .5باإلجراءات املنصوص عليها يف القواعد العامة للمسطرة املدنية

  : الطعن باالستئناف - ب

                                                             
واألحكام القاضية باألداء، ال  55من والفقرة األخرية من املادة  27ت الفقرة الثانية من املادة باستثناء مقتضيا" :على أنه. 72ادة تنص الفقرة األوىل من امل - 1

  ... ."تكون األحكام الصادرة عن هذه احملكمة تطبيقا هلذا القانون مشمولة بالنفاذ املعجل
  )غري منشور.(157/1302/14، ملف رقم 19/5/2015، بتاريخ 233حكم احملكمة االبتدائية بالرشيدية رقم  -  2
  .141-140:، صم سعبد العزيز احلضري، املسطرة املدنية،  - 3
جيوز التعرض على األحكام الغيابية الصادرة عن احملكمة االبتدائية إذا مل تكن قابلة لالستئناف وذلك يف أجل عشرة أيام " :ق م م  أنه 130ينص الفصل  - 4

  .54ضيات الفصل من تاريخ التبليغ الواقع طبقا ملقت
  ."جيب تنبيه الطرف يف وثيقة التبليغ إىل أنه بانقضاء األجل املذكور يسقط حقه يف التعرض

  .142:، صم ساملسطرة املدنية،  ،عبد العزيز احلضري:راجع بشأن هذه اإلجراءات  - 5
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يشكل الطعن باالستئناف التحقيق الفعلي ملبدأ التقاضي على درجتني، حيث تكون حمكمة الدرجة الثانية التابع 
غ هي املختصة بالنظر يف الطعن املقدم لنفوذها الترايب احملكمة االبتدائية اليت أصدرت حكما بتصحيح اإلشعار باإلفرا

قومي العيوب اليت تكون قد شابت ضد احلكم االبتدائي فيتم النظر يف القضية من جديد يئة قضائية مجاعية قصد ت
   1.حكم احملكمة االبتدائية

ق م  142و 141ميكن لطريف العالقة الكرائية أن يتقدما مبقال االستئناف طبقا للشروط الواردة يف الفصلني و
كان الطعن باالستئناف من حيث املبدأ العام يشمل احلكم االبتدائي الفاصل يف الدعوى فهو ميتد أيضا  إذام، و

وذا املعىن ميكن . أثناء النظر يف دعوى اإلفراغ 2لألحكام التمهيدية اليت صدرت عن قاضي احملكمة االبتدائية
لحكم االبتدائي املطعون فيه باالستئناف وأيضا اإلشارة للحكم للمستأنف يف دعوى اإلفراغ لالحتياج أن يشري ل

التمهيدي الذي صدر عن القاضي االبتدائي أثناء البت يف دعوى اإلفراغ لالحتياج كما يف حالة احلكم بإجراء معاينة 
  .إخل... حبث اجتماعي أو

قبل أن  3لطلبات اجلوابية بواسطة ممثليهماقة الكرائية إىل تقدمي الدفوع وأثناء مرحلة االستئناف يعود طريف العالو
غري أن 4.يتم قفل باب املرافعة بعدما يتبني هليئة احلكم أن القضية أصبحت جاهزة للبت فيها وبالتايل حجزها للمداولة

األحكام الصادرة عن حماكم الوالية العامة ميكن أن تقبل طرق الطعن غري العادية وذلك إذا توفرت بعض الشروط 
  .قانونا احملددة

  طرق الطعن غير العادية : ثانيا
وتسمى كذلك بطرق الطعن االستثنائية، وهي من حيث األصل العام ال تقبل من الطاعن إال إذا استند يف طعنه 

تعرض : وتعترب طبقا هلذا املعيار طعون على وجه احلصر ملمارسة هذا الطعنلسبب من األسباب اليت حددها القانون 

                                                             
  .144: ، صم سعبد العزيز احلضري،  - 1
ال ميكن استئناف األحكام التمهيدية إال يف وقت واحد مع األحكام الفاصلة يف املوضوع وضمن نفس اآلجال، وجيب أال " :ق م م 140ينص الفصل  - 2

  ."باالستئنافيقصر مقال االستئناف صراحة على احلكم الفاصل يف املوضوع فقط بل يتعني ذكر األحكام التمهيدية اليت يريد املستأنف الطعن فيها 
  .املضمن يف احلكم االبتدائي موضوع الدعوىد بعدم تغيري مع ضرورة التقي - 3
وحيث من الثابت " :أنه )غري منشور(112/1302/15ملف مدين عدد  ،7/7/2015، بتاريخ 160جاء قي حيثية لقرار استئنايف بالرشيدية عدد  - 4

عارا باإلفراغ للمكتري وبأن املرتل موضوع الدعوى يف ملكيته ملدة مرحلة من التقاضي مبا يثبت أنه وجه إش ذهى أن املستأنف عزز طلبه خالل همن جهة أخر
شهرا من تاريخ اإلشعار ومبوجب احتياج يثبت احتياجه له له للسكن الشخصي، مما تكون معه مجيع الشروط املتطلبة قانونا لتصحيح اإلشعار  18تزيد عن 

  ."املستأنف واحلكم تصديا وفق الطلب حسب ما سيفصل يف منطوق القرار أدناه باإلفراغ قد حتققت يف النازلة ويتعني  تبعا لذلك إلغاء احلكم
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ال ميكن اللجوء إليها إال بعد استنفاذ طرق  1اخلصومة، إعادة النظر والنقض طرقا غري عادية للطعنالغري اخلارج عن 
  .الطعن العادية أو عدم إمكانية جها

  تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة -أ

بية الطعون غري العادية خروجا عن القاعدة العامة اليت تؤكد أن األحكام هي نس يعترب هذا الطعن املندرج ضمن
متس أطراف الرتاع فقط؛ حيث إنه يف بعض األحيان ميكن أن يصدر احلكم يف قضية معينة ويكون أثره ممتدا لفئات 

مع العلم بأن هذا النوع من الطعون ميكن أن يتاح لألجنيب عن الدعوى كليا كما . أخرى مل تكن طرفا يف الرتاع
  .2يشمل اخللف اخلاص ألحد أطرافها

املهين فإنه ميكن للمكتري من الباطن راغ املنصبة على الكراء السكين وتصحيح اإلشعار باإلفوارتباطا بدعوى 
إذا كانت له وسائل شخصية مل يثرها املكتري األصلي أن يطعن تعرض الغري اخلارج عن  3الذي ميثله املكتري األصلي

رض الذي يقدمه الغري اخلارج عن ذلك أن التع 4.اخلصومة ضد احلكم القاضي باإلفراغ الذي مل يكن طرفا فيه
  5.اخلصومة يكون له أثر من حيث الرتاع األصلي إذ أنه يؤدي إىل توقيف التنفيذ إىل حني البت يف هذا التعرض

 :الطعن بإعادة النظر - ب

بالرجوع للقواعد العامة من ق م م نرى بأن الطعن بإعادة النظر يف جوهره ال يعدو كونه طلبا يقدمه أحد 
يوجه هذا الطعن إىل نفس احملكمة اليت د قابال للطعن بالطرق العادية، وللوصول إىل إلغاء حكم قضائي مل يعاخلصوم 

أصدرت احلكم املطعون فيه سواء كان صادرا عن احملكمة االبتدائية أو أنه قرار استئنايف أو صادر من حمكمة 
  .6النقض

ه شروط االدعاء عموما من صفة وأهلية ومصلحة، كما ال جيب يويشترط يف طالب إعادة النظر أن تتوفر لد
وعلى العموم يكون احلكم . أن يكون قد صدر منه ما يفيد رضوخه وقبوله صراحة أو ضمنا للحكم املطعون فيه

                                                             
  .132: ، صم سعبد العزيز احلضري، املسطرة املدنية،  - 1
  .وما يليها 158: ،صم سعبد العزيز احلضري،  - 2
من الباطن شريطة أن تكون هذه التولية مستوفية لشروطها  وذلك مثال كما يف حالة تولية احملل املؤجر أو التخلي عنه من طرف املكتري األصلي للمكتري - 3

  ).43إىل  39املواد من .(القانونية املنصوص عليها يف الباب السادس من قانون الكراء اجلديد
  .347: ، صم سدجنرب وتطبيقاته القضائية،  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 4
  .304: ، صم سالكرمي الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية،  عبد - 5
  .163: ، صم ساملسطرة املدنية، عبد العزيز احلضري،  - 6
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من  402إذا توفرت فيه إحدى الشروط املنصوص عليها يف الفصل للطعن بإعادة النظر الصادر باإلفراغ قابال 
  .م.م.ق

 :الطعن بالنقض -ج

الطعن بالنقض هو طعن غري عادي يهدف إىل عرض احلكم باإلفراغ املطعون فيه على حمكمة النقض من أجل 
ألن سلطتها منحصرة ) باعتبارها حمكمة قانون(إلغائه ملخالفته للقانون حبيث ال جيوز عرض الرتاع أمامها يف جوهره

   1.ألحكام القانون أو خروجه عنهامبدئيا يف البحث عن موافقة احلكم املطعون فيه 

نتهائية الصادرة خبصوص دعاوى اإلفراغ لالحتياج عن حماكم املوضوع أن تقبل الطعن حبيث ميكن لألحكام اال
بالنقض لدى حمكمة النقض باعتبارها اجلهاز القضائي الذي يأيت على رأس هرم التنظيم القضائي املغريب واليت تعمل 

ي كما جتسد مصدر االجتهاد يف املسائل اليت يغيب فيها نص تشريعي واضح، إذ تشكل على توحيد العمل القضائ
  .للسكن بسبب احلاجةقراراا حسما لكل خالف يثار خبصوص القواعد املؤطرة لقضايا اإلفراغ 

 فاحلكم القاضي باإلفراغ الحتياج املكري للسكن وغري املستند على أساس قانوين أو أن التعليل منعدم يكون
بتاريخ  525يف قرار هلا عدد ) حاليا(سببا من أسباب الطعن فيه بالنقض ومن أمثلة ذلك ما قضت به حمكمة النقض

ملا كان املكري قد أدىل بالوثائق اليت تثبت صحة " :أنه 84586، يف امللف املدين عدد 16/07/1982
ضي االبتدائي بعد أن سلمها املكتري بعدم ومشروعية سبب اإلنذار بإفراغ احملل املكرى للسكىن واليت قبلها القا

املنازعة فيها، فإن حمكمة االستئناف اليت اكتفت إللغاء احلكم االبتدائي والتصريح برفض الدعوى مبجرد القول بأن 
  .2"يكون قضاؤها ناقص التعليل ويتعرض بالتايل قرارها للنقض. ... املكري يسكن يف جزء من العقار 

ن يستويف احلكم القاضي باإلفراغ كل طرق الطعن املمكنة فإن املرحلة املقبلة تتمثل يف الواضح إذن أنه بعد أ
  .وما يرتبه ذلك من آثار بالنسبة لطريف الرتاع تنفيذ هذا احلكم

                                                             
  .171: ، صم سعبد العزيز احلضري،   - 1
  .30:، صم س، 1957/2011عبد العزيز توفيق، قضاء حمكمة النقض يف الكراء املدين من سنة   - 2
إن اكتفاء احملكمة للرد على دفوع الطاعن أمامها " :أنه 20/81يف امللف املدين عدد ، 01/01/1986بتاريخ  2165عدد حمكمة النقض جاء يف قرار *  

زنة دون أن تربز هذه الكفاية واحلكم بإلغاء احلكم املستأنف القاضي بإفراغ املدعي كافية إليواء املدعى عليه وعائلته وبأن الوضعية االجتماعية للطرفني تكون متوا
عبد العزيز توفيق، قضاء حمكمة النقض يف الكراء " .تكون قد عللت قضاءها تعليال ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. ومقارنة غرف البيت بعدد األوالد

  .39: ، صم س، 1957/2011املدين من سنة 
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  تنفيذ الحكم باإلفراغ وآثاره: الفقرة الثانية
بعد صدور احلكم باإلفراغ وخضوعه لطرق الطعن املتاحة فإنه يصبح حكما مكتسبا لقوة األمر املقضي به األمر 

وذلك دون إغفال  )أوال(سواء طواعية أو باللجوء للتنفيذ اجلربيالذي حيتم تنفيذه وبالتايل إفراغ املكتري من احملل 
  ).ثانيا(لمكترياملهين لو اليت كرسها قانون الكراء السكينالضمانات 

  :تنفيذ الحكم: أوال
ية ووقف استمرار ئأصبح السبيل الوحيد إلاء العالقة الكرا القاضي باإلفراغ األصل والقاعدة العامة أن احلكم

مما  2على نسخة تنفيذية من احلكم ونسخ عادية بعدد احملكوم عليهم) احملكوم له(حيث حيصل املكري 1عقد الكراء
  .طواعية هلذا احلكم القضائي حتت طائلة إرغامه من خالل اللجوء للتنفيذ اجلربي املكتري االستجابةيتعني معه على 

  استجابة املكتري للحكم القاضي باإلفراغ طواعية -أ

بعدما يصبح حائزا لسند تنفيذي يف صورة احلكم القضائي النهائي ميكنه أن يطالب املكتري  إن املكري
يكون على املكتري يف هذه احلالة رد العني املكتراة عند انقضاء و استعادة حمله املكترى؛م من أجل باالستجابة للحك

األجل احملدد فإذا احتفظ ا بعده فإنه يلتزم بتعويض األضرار اليت تلحق بالعني املؤجرة خالل كل هذه املدة حىت ولو 
اريخ صدور احلكم باإلفراغ حمتال للمحل وهذا يعين أن املكتري يصبح ابتداء من ت 3كان ذلك راجع حلادث فجائي

غري أن التزام املكتري بإفراغ العني املؤجرة رهني بتبليغه احلكم القاضي بتصحيح اإلشعار  4.املؤجر دون سند وال حق
وإذا اعتربنا األكرية الواردة على احملالت السكنية تكتسي طابع عائليا فإن القضاء بتصحيح . 5باإلفراغ بصفة قانونية

أيضا يف مواجهة أفراد  شعار باإلفراغ الذي ينهي العالقة الكرائية ال يكون املكتري وحده هو املعين به بل إنه يسرياإل

                                                             
  . 127: ، صم سدعوى اإلفراغ،  3ت السكنية، جنونية ملكتري احملالااحلسني بلحساين، احلماية الق  - 1
  .تكون األحكام قابلة للتنفيذ خالل ثالثني سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا األجل:" ق م م أنه 428من   3و 2جاء يف نص الفقرتني   2

  ."بعدد احملكوم عليهملكل حمكوم له يرغب يف تنفيذ احلكم حق احلصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية 
يلتزم املكتري برد العني عند انقضاء األجل احملدد فإذا احتفظ ا بعده، التزم بالكراء على حسب تقدير أهل :" من ق ل ع  على أنه 675ينص الفصل   - 3

حصلت نتيجة حادث فجائي ويف هذه احلالة ال يلتزم إال ويسأل عن كل اليت تلحق العني أثناء هذه املدة ولو . اخلرية عن املدة الزائدة اليت احتفظ ا خالهلا
  ."بالتعويض دون الكراء

  .345: ،صم سوتطبيقاته القضائية ،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي،حق املطالبة باإلفراغ  - 4
  .من ق م م 433الفصل  - 5
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 47عائلة املكتري الذين يقتسمون معه السكىن يف احملل املطلوب إفراغه ولعل هذا ما ميكن استنتاجه من نص املادة 
  . 1"ومن يقوم مقامه باإلفراغ ى املكتري هوواحلكم عل"عبارة خاصة  67.12من القانون رقم 

ففي مجيع األحوال يقوم احلق للعون املكلف بالتنفيذ يف منح املكتري مهلة اإلفراغ احملل وذلك دون الرجوع 
لرئيس احملكمة االبتدائية يف حالة ما إذا طلب منه املكتري هذه املهلة شريطة عدم تعسف املكتري يف استعمال هذا 

وعليه فإن املكتري يتعني عليه أن ميتثل عن طواعية واختيار للحكم . 2عرقلة التنفيذ وإرهاق املكرياحلق بقصد 
القضائي بإفراغ احملل الذي يشغله على سبيل الكراء ألن امتناعه عن تنفيذ احلكم القضائي من شأنه املساس مبصاحل 

ضامنة للحقوق فإن للمحكمة إمكانية اللجوء  املكري ولكَي ال يفقد هذا األخري الثقة بالقضاء كمؤسسة منصفة
  .للتنفيذ اجلربي وإرغام املكتري على اإلفراغ

  اللجوء للتنفيذ اجلربي إلفراغ املكتري من احملل املؤجر - ب

يعين التنفيذ اجلربي للحكم تنفيذه رغم معارضة املكتري غري املقبولة قانونا مع االستعانة بالقوة العمومية قصد 
عدم عرقلة إجراءات التنفيذ تعنتا ومماطلة؛ ويثبت ذلك يف احلالة اليت يتغيب فيها املكتري عن احملل املؤجر إجباره على 

يذ يف فتح أبواب العني إذ حيق لرئيس احملكمة املختصة أن يأذن لعون التنف 3أو يعارض هو ومن معه عن فتح األبواب
اليت ينبغي عليها أن تتدخل لتتوىل أمر تنفيذ  5بالقوة العموميةكما ميكن االستعانة يف هذا اإلطار . 4غرفهااملؤجرة و

  . 6احلكم القضائي باإلفراغ

                                                             
حكمت " :ما يلي) غري منشور( 2016-01-19بتاريخ 14-1302-361،ملف مدين رقم 08جاء يف منطوق حكم البتدائية الرشيدية عدد  - 1

  :احملكمة يف جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا
  يف الشكل بقبول الدعوى

وى هو ومن يقوم بإفراغه من احملل موضوع الدعواحلكم  2014-09-08احلكم باملصادقة على اإلنذار باإلفراغ املبلغ للمدعى عليه بتاريخ  :يف املوضوع
  ... ."وجعل الصائر بالنسبة بني الطرفني ورفض باقي الطلبات مقامه أو بإذنه

  ).غري منشور( 05/04/2016، بتاريخ 15- 1302 -87، ملف مدين رقم 81انظر أيضا حكم  ابتدائية الرشيدية عدد -
  .346: ، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : حياة الرباقي، املطالبة باإلفراغ - 2
  . 348: ، صم س حياة الرباقي،  - 3
  ."واألثاث لتسهيل التفتيش يف حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ. يأذن الرئيس لعون التنفيذ يف فتح أبواب املنازل والغرف" :من ق م م 450ينص الفصل  -4

  .128 :، صم سدعوى اإلفراغ،  3احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية،ج  - 5
  .ق م م  433راجع نص الفصل   - 6
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غري أن امتناع املكتري عن اإلفراغ ال يعين التنفيذ اجلربي مباشرة فهذا األخري متوقف على تصريح السلطة 
خصوصا إذا علمنا أن العامل ميكن له  2هذا اجلهاز الذي كان ترخيصه هذا حمط انتقاد جانب من الفقه 1)العامل(احمللية

األمر  3أن يرفض الترخيص باستعمال القوة إلفراغ املكتري إذا كان يستند إىل مربرات تتصل باحملافظة على النظام العام
إىل درجة قد تصل حد الرقابة  التنفيذي احلائزة للسنداملقضي به  األمرنفيذ األحكام املكتسبة لقوة الذي قد يعرقل ت

   .4ى عمل القضاءعل

  اآلثار المترتبة عن الحكم باإلفراغ: ثانيا
مىت توفرت -احلكم بتصحيح اإلشعار باإلفراغ يف التعويضات املقررة للمكتري  ميكن حصر اآلثار املترتبة عن

نرى أن املشرع  67.12الرجوع للباب السابع من القانون بف. املنصوص عليها يف قانون الكراء اجلديد -شروطها
 51املغريب قد فصل يف التعويضات املمنوحة للمكتري عقب إاء عقد الكراء بتصحيح اإلشعار من خالل املادتني 

  .، األمر الذي حيتم علينا الوقوف عند كل تعويض على حدة52و

  :51التعويض املقرر يف املادة  -أ

جيب على املكري يف حالة تصحيح اإلشعار باإلفراغ، أن يؤدي :" من قانون الكراء اجلديد أنه 515تنص املادة 
للمكتري إضافة إىل صوائر االنتقال املثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة املؤدى من طرف 

  ." املكتري

                                                             
  .348: وتطبيقاته القضائية، م س،ص 1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظ : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ  1
  : أشار هلذا التوجه كل من - 2

    130، ص م ساحلسني بلحساين، -     
  .348:، صم سحياة الرباقي،  -     
  .130: ، صم س، احلسني بلحساين - 3
نامجة عنه يف مجيع قد درج القضاء على اعتبار رفض السلطة احمللية منح  هذا الترخيص مبثابة جتاوز من اإلدارة لسلطتها جيعل الدولة مسؤولة عن األضرار ال"  - 4

  .348: ،  صم سحياة الرباقي، ." ةكان هلا احلق يف الرجوع على املكتري ملطالبته بالتعويضات املؤدا. فإذا حتملت الدولة مسؤولية جرب هذه األضرار. احلاالت
متيسر بفرض الغرامة "فمن أجل جتاوز هذا اإلشكال ترى األستاذة الرباقي انه ميكن اللجوء لوسائل عديدة من أجل إجبار املكتري على التنفيذ حيث إن األمر -   

  ." اآلجال التهديدية كوسيلة ناجعة وكفيلة بدفعه إىل إفراغ احملل تنفيذا حلكم احملكمة يف أقصر
  :، ومن أمثلة ذلككتريونرى أن هذا ما أصبح يعتمد يف العمل القضائي حيث أصبح يتقدم احملامون بطلبات احتياطية لفرض غرامة ديدية عن كل يوم تأخري على امل -   
درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ مع  500حتت طائلة غرامة ديدية قدرها : " مشار إليه سابقا حيث جاء فيه  81حكم ابتدائية الرشيدية عدد -   

  "حتديد مدة اإلجبار يف األقصى
ما مل يكن هذا التصحيح ناشئا  -يتعني على املكري يف حالة تصحيح اإلشعار باإلفراغ" :الذي كان ينص 1980دجنرب  25من ظ  16ويقابلها الفصل  - 5

  ."تقال مقابل إثبات تعويضا مبلغه وجيبة الكراء ملدة ستة أشهر حسب آخر قينة أداها املكتريأن يؤدي زيادة على صوائر االن -عن خطأ ارتكبه املكتري
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غريب قد كفل املكتري حبماية القانون ليس فقط خالل انطالقا من مضمون املادة املذكورة يتبني لنا بأن املشرع امل
وهذا ما يتجسد يف مصاريف رحيل املكتري عن  1.قيام العالقة القانونية، بل أيضا بعد انتهائها مبوجب احلكم القضائي

لة النقل لصوائر وسي؛ ومن املمكن أن تشمل هذه ا"صوائر االنتقال"احملل املؤجر واليت عرب عنها واضع قانون الكراء ب 
املكتري من احملل املؤجر، كما يندرج يف إطارها أيضا ما يقدمه احملكوم عليه باإلفراغ من أجور لبعض  ثاليت تقل أثا

كما .إخل...املهنيني أو التقنيني الذين استعان م من أجل تفكيك بعض املعدات واألدوات الكهرومرتلية اليت ميلكها
تحقاق هذه الصوائر أن يديل مبا يثبت أنه صرفها فعال أثناء عملية االنتقال يتوجب على املكتري من أجل ضمان اس

من أجل إقناع حمكمة املوضوع شريطة عدم جتاوز حدود املألوف واملعتاد ما دام  ،2وذلك استنادا لكل وسائل اإلثبات
التوسع يف تطبيق هذا  األمر يتعلق بتعويض جيد سنده يف نص القانون وليس بسبب خطأ املكري مما يتعنب معه عدم

وما جتب . 3املقتضى باالستجابة لطلب املكتري للتعويض عن املصروفات اليت قد تظهر غري مألوفة أو مبالغا فيها
يف حالة تصحيح "ال يكون احلق للمكتري يف االستفادة منها إال  51اإلشارة إليه أن هذه احلماية املقررة يف املادة 

ذي جيعلنا نقر بأنه ال يقوم حق للمكتري يف املطالبة ذا التعويض إذا أفرغ احملل املؤجر األمر ال" اإلشعار باإلفراغ
  .4تلقائيا وليس بناء على حكم بتصحيح اإلشعار

استرسلت يف منح ضمانات قانونية للمكتري عقب انتهاء العالقة الكرائية نتيجة  51كما نالحظ أيضا أن املادة 
حسب آخر مبلغ وجيبة مؤدى  5يف التزام املكري بتقدمي تعويض قيمته وجيبة سنةتصحيح اإلشعار وهذا ما يتجسد 

  . من طرف املكتري

إن التعويض املقرر للمكتري ال يتعلق بالنظام العام حىت تكون احملكمة ملزمة باحلكم به تلقائيا، ألنه مرتبط 
مة مقيدة حبدود ما طلب منها وما متت إثارته أمامها مما جيعل احملك 6حبقوق املكتري اليت حيق له املطالبة ا أمام القاضي

                                                             
  .360: ، صم سوتطبيقاته القضائية،  1980دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظل ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 1
التعاقدية بني املكري واملكتري لالماكن املعدة للسكىن أو لالستعمال املهين على ضوء أحكام وقرارات املصطفى العرفاوي، دراسة القانون املنظم للعالقة  - 2

  .77: ص ،م س القضاء املغريب،
  .367: ، صم سحياة الرباقي،  - 3
  .190: ، صم ساحلماية القانونية  للكراء السكين،  عاصم، أمحد - 4
  .أشهر 6كانت حتدد يف  1980دجنرب  25من ظ  16إذ أن يف ظل املادة  2013نونرب  19بني املستجدات اليت أتت يف ظل ظ  ويعترب هذا - 5
يبقى مبلغا ضئيال جدا ال نعتقد أنه يوازي الضرر الالحق باملكتري من جراء اإللقاء به يف "الذي  16املنصوص عليه يف الفصل ما لقيه التعويض دوذلك بع - 

ء أحكام املصطفى العرفاوي، دراسة القانون املنظم للعالقة التعاقدية بني املكري واملكتري لالماكن املعدة للسكىن أو لالستعمال املهين على ضو -"  اإلفراغدوامة 
  .78: ،صم س ،وقرارات القضاء املغريب

  .57:، صم سمد بفقري قوانني الكراء والعمل القضائي حم -815/83يف امللف املدين عدد  23/9/1978بتاريخ الصادر ، حمكمة النقضقرار  - 6
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أن يقدم دعوى  51غري أنه ال ضري للمكتري الذي فاتته إمكانية طلب التعويض املنصوص عليه يف املادة . 1من دفوع
  2.مستقلة بعد صدور احلكم باإلفراغ أو حىت تنفيذه

ال يكون مستحقا إال يف حالة تصحيح اإلشعار وعلى العموم يتضح أن التعويض املقرر للمكتري يف هذه املادة 
ترتبط  52باإلفراغ مع العلم أنه ال يعزى خلطأ من املكري، فهل يعين هذا أن حالة التعويض املنصوص عليها يف املادة 

  خبطأ يرتكبه صاحب احملل اجتاه املنتفع به؟ 

 :52التعويض املقرر يف املادة - ب

احلالة إذا تبني له أن اإلفراغ من احملل إما تلقائيا تبعا لإلشعار أو تنفيذا يقوم احلق للمكتري للتعويض يف هذه 
للحكم القاضي بالتصحيح، قد مت بناء على سبب غري صحيح أو سبب مل ينفذ من طرف املكري، حبيث يكون 

لوجيبة للمكتري احلق يف أن يطالب مالك احملل بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي حلقه نتيجة ذلك ال يقل عن ا
بغض النظر عن حسن أو سوء نية املكري على الضرر احلاصل للمكتري بسبب اإلفراغ بناء على  3.الكرائية ملدة سنة

   .4سبب كاذب

إذا كان قد مت اإلفراغ بالفعل تنفيذا  52وتفيد هذه املادة أن املكتري يستحق التعويض املنصوص عليه يف املادة 
، وكذا إذا أثبت أن السبب الذي بين عليه اإلشعار 5ياره تبعا لإلشعار باإلفراغحلكم صدر بتصحيح اإلشعار أو باخت

 1.أو أن املكري أخل بالتزام من التزاماته مما أحلق باملكتري ضررا 6املوجه إليه مل يكن صحيحا

                                                             
يتعني على احملكمة أن تبت يف حدود طلبات األطراف وال يسوغ هلا أن تغري تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت " :ق م م أنه 3ينص الفصل  - 1

  ."ةدائما طبقا للقوانني املطبقة على النازلة ولو مل يطلب األطراف ذلك بصفة صرحي
  .191: ، صم ساحلماية القانونية للكراء السكين واملهين،  أمحد عاصم،  - 2
 .67.12من ق  51راجع نص املادة  - 3
حيق للمكري بعد إفراغ احملل باختياره تبعا لإلشعار أة تنفيذا للحكم القاضي بالتصحيح أن يطالب :" الذي ينص 6.79من ق  17كان يقابلها الفصل  -   

  ."بتعويض يعادل الضرر الذي حلقه إذا ثبت أن السبب غري مطابق للواقعاملكري 
حددت  52فإن املادة  17ونالحظ أن املشرع املغريب قد أصبح أكثر حتديدا من ناحية تقدير التعويض الواجب أداؤه للمكتري؛ حيث خالفا للفصل  -   

  ."مقدار التعويض يف ما ال يقل عن الوجيبة الكرائية ملدة سنة
قد الكراء يف التشريع والقضاء، ، أورده عبد العزيز توفيق، ع4230/90، م م ع 28/6/1993، بتاريخ 1723قرار صادر عن الس األعلى رقم  - 4
  .224: س، ص.م

ا يليها، وم 109: ، ص70، منشور مبجلة قضاء الس األعلى عدد 3742/06، م م ع 8/10/2008، بتاريخ 3292قرار الس األعلى رقم  - 5
  .59: ، صم سأشار إليه حممد بفقري، قوانني الكراء والعمل القضائي املغريب،

  .192 :ص م سأمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين،   - 6
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ينبين  يتضح إذن أن األساس القانوين ملطالبة املكتري ذا التعويض ينبين على عنصرين أساسيني؛ فهو من جهة
كما يف حالة دفع املستفيد من اإلفراغ بأنه يف  2على خطأ املكري يف تسبيب اإلشعار باإلفراغ بسبب غري حقيقي

حاجة ماسة للسكن املؤجر من أجل إسكان ابنه املقبل على الزواج واحلال أنه بعد إفراغ املكتري يقوم املكري ببيع 
غري صحيح وتقضي رغما عن ذلك  احملكمة اليت تبني هلا أن السبب فة فإناملرتل عوض استفادة ابنه منه، ومبفهوم املخال

  3.بالتعويض تكون قد خرقت القانون

ومن جهة ثانية فحق املكتري يف املطالبة بالتعويض عمال ذه املادة ميكن أن يتأسس على سبب مل ينفَّذ من 
فراغ على سبب حقيقي وجدي كما يفترض طرف املكري، حيث إن األصل يقتضي أن يؤسس املكري اإلشعار باإل

أن يتم استعمال احلقوق دون تعسف أو إساءة؛ إال أن املكري غالبا ما ال يلتزم ذه املبادئ فيستغل بسوء نية حقه يف 
املكري الذي :" ويف هذا قضت حمكمة النقض بأن 4.إاء العقد هادفا بذلك التخلص من املكتري واملضاربة بالعقار

لقضاء طالبا تصحيح اإلشعار باإلفراغ حلاجته إىل السكىن وحيصل على حكم ائي، يلزم بالتعويض عن يلجأ إىل ا
  5."األضرار اليت حصلت للمكتري بسبب اإلفراغ إذا باع املكري احملل أو هدمه فور إفراغه

فال  6ورة إثبات اخلطأوتكون مطالبة املكتري ذا التعويض بناء على قواعد املسؤولية التقصريية القائمة على ضر
  .7ميكن تأسيس ذلك على قواعد املسؤولية العقدية لكون هذا التعويض يرتبط مبرحلة انتهاء عقد الكراء باإلفراغ

إال أنه ال زال مل  67.12عموما أمكن القول بأن املشرع املغريب بالرغم من التعديل الذي جاء به القانون 
  .1980دجنرب  25املكتري يف ممارسة حقه أثناء سريان ظ يتخطى بعض الصعوبات اليت كانت تواجه 

                                                                                                                                                                                              
طبيعة هذا الضرر هل هو مادي أم إال أن املشرع مل حيدد " حلقه"يالحظ خبصوص هذا الشرط أن الضرر ينبغي أن يكون مباشرا وحمققا بدليل عبارة و" - 1

ذه العمومية تشتمل املادي منها واملعنوي، كما ال عربة باحلجم، ما دام " الضرر"وعليه نعتقد أن عبارة . معنوي كما مل حيدد حجمه أ هو ضرر جسيم أم يسري 
قة التعاقدية بني املكري واملكتري لالماكن املعدة للسكىن أو لالستعمال املصطفى العرفاوي، دراسة القانون املنظم للعال  - ."أنه خيضع يف تقديره لسلطة احملكمة

  .78: ، صم س املهين على ضوء أحكام وقرارات القضاء املغريب،
  .368: ، صم سوتطبيقاته القضائية،  1990دجنرب  25الضمانات واحلدود يف ظ :حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 2
ما يليها، و 109: ، ص70، منشور مبجلة قضاء الس األعلى عدد 3742/06، م م ع 8/10/2008، بتاريخ 3292رقم  قرار الس األعلى - 3

  .59: ، صم س، أشار إليه حممد بفقري
  .370: ، صم س حياة الرباقي، - 4
  .198: ، صم س عقد الكراء املدين، ينعبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة، الكتاب الثا 5
كل فعل ارتكبه االنسان عن بينة واختيار ومن غري أن يسنح به القانون فأحدث ضرار ماديا أو معنويا  للغري، ألزم مرتكبه " :من ق ل ع 77نص الفصل  - 6

  .بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السب املباشر يف حصول الضرر
  ." ف لذلك يكون عدمي األثرو كل شرط خمال

  .368: ، صم س ،دجنرب وتطبيقاته القضائية 25الضمانات واحلدود يف ظ : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ - 7
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هو أمر يصعب حتقيقه من  )52املنصوص عليه يف املادة (ولعل أبرز جتسيدات ذلك أن إثبات خطأ املكري
الناحية العملية الرتباطه بالنوايا كما أن املشرع املغريب جنده أغفل حتديد املدة اليت يبقى فيها احلق للمكري يف إقامة 

؛ إذ ال 52و 51وما ميكن احلسم فيه أن املكتري يف مجيع األحوال له أن جيمع بني تعويضي املادتني  .1دعوى اإلفراغ
يشكل ذلك خروجا عن األصل العام الذي يقضي بأنه ال ميكن أن يكون هناك تعويضني عن ضرر واحد، فالتعويض 

أما التعويض املنصوص . عويض عنه وإمنا مصدره القانونليس مصدره ضررا واقعا جيب الت 51املنصوص عليه يف املادة 
  .2فهو ناشئ عن خطأ صادر عن املكري 52عليه يف املادة 

   

                                                             
  .371: ، صم سالرباقي، حياة  - 1

  .املتعلق بالكراء التجاري   49.16هذا على خالف ق 
  .197: ، صم سواملهين، احلماية القانونية للكراء السكين  ،أمحد عاصم - 2
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  :خاتمة
إن مشاكل الكراء السكين واملهين عامة وقضايا اإلفراغ لالحتياج خاصة تعد من املشاكل املعقدة واملركبة اليت 
امتألت ا رفوف احملاكم، إذ ال ميكن للتشريع مهما كان فعاال وموفقا يف بلوغ األهداف املرسومة له أن حيقق النجاح 

وضوع، كما ال ميكن للقاضي مهما كان جمدا يف التكييف الصحيح املطلق ويوجِد احلل لكل الرتاعات املرتبطة بامل
للنازلة املوضوعة أمامه أن يوجد احلل الصواب املرضي لكال طريف العالقة الكرائية؛ إذ البد له أن حيكم لصاحل أحدهم 

ا املشرع يف  على حساب اآلخر تبعا لوقائع كل نازلة على حدة، إال أنه ومع ذلك سيظل مقيدا بالضوابط اليت أتى
إقرار اإلفراغ الحتياج املكري وحصر نطاقه يف حاجة املكري أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه املباشرين من الدرجة 

كما جيب أن يتقيد طالب اإلفراغ بصور . 15.01األوىل أو املستفيدون من الوصية الواجبة أو املكفول طبقا للقانون 
يتعني على األطراف سلوك املساطر  إضافة إىل أنهئل إثبات ال يتسرب إليها الشك، االحتياج املشروعة واملدعمة بوسا

الالزمة لتوجيه اإلشعار باإلفراغ وتصحيحه عند االقتضاء إىل حني صدور احلكم باإلفراغ وتقدير التعويض عنه لصاحل 
  .املكتري

لعالقة الكرائية؛ حيث عمل املشرع لكن املهم يف هذه الدراسة هو ما عكسته من ضمانات تشريعية حتمي طريف ا
فبخصوص . من خالل القانون اجلديد للكراء السكين واملهين على خلق موازنة بني مصاحل املكري وحقوق املكتري

الضمانات املمنوحة للمكري خول له املشرع احلق يف استرداد ملكه من املكتري مىت جدت له حاجة ملحة للسكن 
، 67.12اإلشعار باإلفراغ من ثالثة أشهر مبوجب القانون القدمي إىل الشهرين مبقتضى به، إضافة إىل ختفيض مهلة 

شهرا تفاديا لطول املدة الذي قد يضر  18هذا دون ننسى تقليص مدة التملك املوجبة لإلفراغ من ثالث سنوات إىل 
كري واملكفول، ومسح له مبصاحل املكري، كما وسع من دائرة األشخاص املستفيدين من اإلفراغ بإضافة زوج امل

أما بالنسبة للضمانات . كذلك باللجوء للقضاء من أجل احلكم باإلفراغ يف حالة تعنت املكتري بعد توجيه اإلشعار
املكفولة للمكتري فتتجلى يف محايته من أي مطالبة مفاجئة باإلفراغ حيث ال يكون ذلك إال بناء على سبب جدي 

ومنحه مهلة الشهرين اليت تفيد املكتري يف ترتيب أموره، غري أن الضمانة األكرب ومشروع مع توجيه إشعار باإلفراغ 
  .للمكتري تتجسد يف التعويضات املقررة له عقب إاء العقد واحلكم باإلفراغ

وبدراستنا ملختلف املقتضيات اخلاصة باإلفراغ لالحتياج يتبني أا وإن حاولت التوفيق قدر اإلمكان بني مصاحل 
  : إال أن جمموعة من اإلشكاالت ال تزال مطروحة ذا اخلصوص الطرفني
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  حيث إن إقدام املشرع على ختفيض مدة التملك املخولة لطلب اإلفراغ من شأنه أن يسهل الطريق على
 .املالك اجلدد الذين يشترون العقارات املثقلة باملكترين للمضاربة على حقوق املنتفعني بالعني املأجورة

  لى املشرع املغريب مسألة مهمة ترتبط بالتنفيذ اجلربي للحكم القاضي باإلفراغ حيث أن كما نؤاخذ ع
أمر االستعانة بالقوة العمومية يظل مرتبطا باحلصول على ترخيص من السلطة احمللية اليت متلك حق 

 .ئيرفض منح الترخيص إذا مل ترى يف ذلك مصلحة، وبالتايل الضرب يف القوة التنفيذية للحكم القضا

   باإلضافة إىل أن املشرع مل حيدد املدة اليت جيب اعتبارها للقول بأن املكري مل ينفذ السبب املزعوم من
  . طرفه يف األشعار

  : ومن أجل العمل على جتاوز كل هذه اإلشكاالت فإننا نقترح ما يلي

  احلرص على مراجعة مدة التملك وحصرها يف سنتني عوض سنة ونصف زيادة يف محاية املكتري، مع
تسهيل تسخري القوة العمومية يف حالة التنفيذ اجلربي للحكم القاضي باإلفراغ من أجل تعزيز ثقة املالك 

 .ة القضاء باعتبارها ضامنة للحقوقمبؤسس

   إضافة إىل حتديد املدة اليت جيب على املكري اعتمار العقار فيها وإال اعترب يف حكم سيء النية، واألهم
ة سعي املشرع إىل خلق مسطرة للصلح بني الطرفني تكون سابقة للمسطرة القضائية من كل هذا ضرور

من أجل خلق جو من اإلنسانية بني طريف العقد بالنظر لكون غالبية قضايا اإلفراغ تكون نتيجة سوء 
 .ء تفاديا لآلثار السلبية لإلفراغتفاهم أو رغبة يف الزيادة من بدل الكرا

   على تبسيط مسطرة التقاضي من أجل تسريع البت يف قضايا اإلفراغ لكي هذا دون أن ننسى العمل
  . ال تظل عالقة يف جداول اجللسات فتعلق معها مصاحل األطراف وتعطلها

فكيف إذا كان هذا كل ما ميكن قوله عن إشكالية اإلفراغ لالحتياج كسبب من أسباب إاء عقد الكراء املدين 
  سباب املخولة لإلاء عقد الكراء املدين؟عمل املشرع على تنظيم باقي األ
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 مالحق
 
 

  

بالنظر ألمهية العمل القضائي يف أي دراسة قانونية، خصوصا مع قلة املراجع 

املتخصصة يف موضوع هذا البحث، فقد حاولنا التركيز على العمل القضائي املغريب 

التجسيد العملي  مبختلف درجاته، وذلك باعتبار األحكام والقرارات القضائية متثل

للقاعدة القانونية كما تشكل مصدرا من مصادر التشريع اليت يعتمد عليها يف القضايا 

قد جعل زوج املكري مثال  67.12اليت يغيب بشأا نص صريح، فإذا كان القانون 

ضمن الفئات املستفيدة من طلب اإلفراغ لالحتياج فإن هذا املستجد ال يعدو كونه 

  . تكريسه قبل صدور هذا القانوناجتهادا قضائيا مت

ومن هذا املنطلق سعى فريق البحث إىل احلصول على أكرب قدر ممكن من 

تتوزع بني أحكام ابتدائييت ) حكم وقرار 40حوايل (األحكام والقرارات غري املنشورة

  .الرشيدية وميدلت وكذا قرارات حمكمة االستئناف بالرشيدية

وقد حاولنا يف سبيل تكوين نظرة قانونية وقضائية شاملة على عمل احملاكم  

خبصوص قضايا اإلفراغ لالحتياج إدراج بعض األحكام االبتدائية مع القرارات الصادرة 

  .استئنافا هلا وذلك يف شكل مالحق كما هو مبني يف ما يلي
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  1الملحق رقم 
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 2: الملحق رقم
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  :قائمة المراجع المعتمدة
  

 .القرآن الكريم 

  .السنة النبوية الشريفة

السيد سابق، فقه السنة الد الثالث، األجزاء الثاين عشر والثالث عشر والرابع عشر، املعامالت، دار  )1
 م،1971/ هـ1391لبنان، الطبعة األوىل رمضان -الكتاب العريب بريوت

 :العامة لكتبا⇚

 .2016أمحد محيوي، التنظيم القضائي باملغرب، اجلزء األول، دار القلم بالرباط، الطبعة األوىل  )1

 .2013، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، د ط، 39.08الفاخوري، احلقوق العينية وفق القانون  إدريس )2

، مطبعة املعارف اجلديدة، 14.07الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون  إدريس )3
 .2013الرباط، د ط، 

خالد سعيد، اإلثبات يف املنازعات املدنية دراسة علمية وعملية على ضوء القانون املغريب واالجتهاد القضائي  )4
 .2014حملكمة النقض، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة األوىل 

 imprimerie générationمطبعة ، دراسة القانونماين، يف املدخل ليعبد الرحيم السل )5

numérique، 2012. 

عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، اجلزء الثاين، نظرية االلتزام بوجه عام  )6
 .ت.اإلثبات، آثار االلتزام، الطبعة الثالثة اجلديدة،د

 .وجدة 2016القانون اخلاص، السداسي السادس، طبعة عبد العزيز حضري، املسطرة املدنية، مسلك  )7

عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزامات الكتاب الثاين املسؤولية املدنية،مطبعة الكرامة، الرباط  )8
 .2011، الطبعة الثالثة 1432/2011

وع عبد الكرمي الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية دراسة يف ضوء مستجدات مسودة مشر )9
  .2015، املطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة السابعة 2015

:قائمة المراجع المعتمدة  
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عبد الكرمي الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، املطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة السادسة  )10
 .2014أكتوبر 

عة الثانية، برانت، فاس، الطب-عمرو ملزرع، الشعاع الفائض يف علم الفرائض فقها وعمال، مطبعة آنفو )11
2015. 

 .، مصادر االلتزام1مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات يف ضوء قانون االلتزامات والعقود املغريب، ج )12

الدار البيضاء، الطبعة السادسة، -حممد األزهر، شرح مدونة األسرة، مطبعة دار النشر املغربية، عني السبع  )13
2013. 

 .2015/2016القانونية، مطبعة مرجان، الطبعة الثانية حممد العروصي، املرشد يف املنهجية  )14

  :الخاصة الكتب⇚

 .1996أمحد عاصم، احلماية القانونية للكراء السكين واملهين، مطبعة دار النشر املغربية، الطبعة األوىل )      1 

النصوص مع  67.12احممد لفروجي، القانون اجلديد للكراء وفق آخر التعديالت املدخلة بالقانون رقم  )2

 .2016الدار البيضاء، الطبعة الثانية  -التطبيقية، مطبعة النجاح اجلديدة

الدار  احلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية، اجلزء األول عقد الكراء، األمحدية للنشر، )3

 .م2001/هـ1422البيضاء آنفا، الطبعة الثالثة 

األمحدية للنشر،  ملكتري احملالت السكنية، اجلزء الثاين موجبات اإلفراغ، احلسني بلحساين، احلماية القانونية )4
 .م2001/هـ1422الدار البيضاء أنفا،الطبعة الثالثة، 

دعوى اإلفراغ، األمحدية للنشر،  اجلزء الثالثاحلسني بلحساين، احلماية القانونية ملكتري احملالت السكنية،  )5
 .1422/2001الطبعة الثالثة 

ن الشرقاوي، قانون العقود املسماة، الكتاب الثاين العقود الواردة على منفعة الشيء عقد الكراء، عبد الرمحا )6
 .2013مطبعة األمنية الرباط، الطبعة األوىل، 

، اإلجيار والعارية، الد األول، 6عبد الرزاق أمحد السنهوري الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، ج  )7
 .2011ثالثة اجلديدة، دار ضة مصر، الطبعة ال
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، اإلجيار والعارية، الد الثاين، دار 6عبد الرزاق أمحد السنهوري الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، ج  )8
 .2011ضة مصر، الطبعة الثالثة اجلديدة، 

البيضاء، عبد العزيز توفيق، عقد الكراء يف التشريع والقضاء دراسة تأصيلية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار  )9
 .1996الطبعة الثانية، 

، مطبعة النجاح اجلديدة 1957/2011عبد العزيز توفيق، قضاء حمكمة النقض يف الكراء املدين من سنة  )10
 .م2012/هـ1433الدار البيضاء، الطبعة األوىل، 

دين، مكتبة دار عبد القادر العرعاري، الوجيز يف النظرية العامة للعقود املسماة، الكتاب الثاين عقد الكراء امل )11
 .2012/2013األمان، الرباط، بدون ذكر الطبعة، 

عمر أزوكار، قضاء حمكمة النقض يف الكراء املدين، مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء،  )12
 .م، الطبعة األوىل2015/هـ1436

 –الساحل للعمل القضائي املغريب، مطبعة  2حممادي ملعكشاوي، الرتاعات الكرائية، سلسلة الكتاب اجليب )13
 .د ط، د ت -الرباط

حممد بفقري، قوانني الكراء والعمل القضائي املغريب، مطبعة النجاح اجلديدة، الطبعة األوىل  )14
 .م2010/هـ1431

، -طنجة-، مطبعة ليتوغراف49.16والقانون رقم  1955مصطفى بوجنة، الكراء التجاري بني ظهري  )15
 .2016الطبعة األوىل 

عقود املسماة عقد البيع عقد الكراء، مطبعة تطوان، الطبعة الثانية نزهة اخللدي، الوجيز يف ال )16
 .م2016/هـ1437

 :الرسائل واألطروحات⇚       

شعبة  -إشكاليات إفراغ حمالت السكىن يف املغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا إدريس يعقويب، )1
القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، السنة القانون اخلاص، اجلزء األول، جامعة حممد اخلامس، كلية العلوم 

 .1990-1989:اجلامعية
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-وتطبيقاته القضائية 1980دحنرب  25الضمانات واحلدود يف ظهري : حياة الرباقي، حق املطالبة باإلفراغ )2
انونية ، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون اخلاص، جامعة حممد اخلامس، كلية العلوم الق-مع آخر التعديالت

 .2005/2006واالقتصادية واالجتماعية اكدال الرباط، وحدة القانون املدين املعمق، 

، )نوذجا(مسرية الزباخ، محاية حق السكن يف مدونة األسرة، حق املرأة يف مسكن الزوجية ومسكن احلضانة )3
القانونية واالقتصادية  رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم

 .2006/2007واالجتماعية بطنجة، وحدة التكوين والبحث يف قانون األسرة املغريب واملقارن، 

املصطفى العرفاوي، دراسة القانون املنظم للعالقة التعاقدية بني املكري واملكتري لالماكن املعدة للسكىن أو  )4
، جامعة سيدي لنيل اإلجازة يف القانون اخلاصملغريب، حبث لالستعمال املهين على ضوء أحكام وقرارات القضاء ا

 .1990/1991حممد بن عبد اهللا كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس، السنة اجلامعية،

 المقاالت العلمية⇚

املكري واملكتري املنظم للعالقات التعاقدية بني  67.12حياة الرباقي، اإلاء والفسخ يف ظل القانون رقم )     1
، مطبعة 2016للمحالت املعدة للسكىن أو لالستعمال املهين، الة املغربية يف الفقه والقضاء، العدد الثالث، ربيع 

 .2016 -الرباط-األمنية

عبد العلي جمرب، األسباب املشروعة للحكم بإفراغ احملالت املعدة للسكىن بني النصوص القانونية وموقف  )2
قضايا كراء األماكن السكنية واملهنية واحملالت التجارية من خالل اجتهادات الس األعلى، الذكرى الس األعلى، 

 -الرباط-، مطبعة األمنية2007فرباير  22/23 -فاس-اخلمسينية لتأسيس الس األعلى، قصر املؤمترات
2007. 

، مطبعة 145والقضاء، العدد عمر األبيض، دعوى اإلفراغ لالحتالل بدون حق أو سند، جملة القانون  )3
 .األمنية الرباط

عمر احملسن، صعوبات التبليغ والتنفيذ يف قضايا كراء احملالت السكنية واملهنية والتجارية، قضايا كراء  )4
األماكن السكنية واملهنية واحملالت التجارية من خالل اجتهادات الس األعلى، الذكرى اخلمسينية لتأسيس الس 

 .2007 -الرباط-، مطبعة األمنية2007فرباير  22/23 -فاس-املؤمترات األعلى، قصر

العدد الثالث، ربيع بالة املغربية للفقه والقضاء،  ،راء احملالت املعدة للسكىنإثبات عقد ك ،ملياء أوبوزور )5
 .2016 -الرباط- مطبعة األمنية. 2016
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بإفراغ احملالت السكنية واملهنية، قضايا كراء حممد األكحل، التطور التشريعي والقضائي لشكلية املطالبة  )6
األماكن السكنية واملهنية واحملالت التجارية من خالل اجتهادات الس األعلى، الذكرى اخلمسينية لتأسيس الس 

 .2007 -الرباط-، مطبعة األمنية2007فرباير  22/23 -فاس-األعلى، قصر املؤمترات

رصد للمستجدات واستحضار لألهداف، جملة الفقه والقانون، : 67.12حممد احلمياين، قانون الكراء  )7
 .2015، فرباير 28العدد

حممد اهليين، إشكالية االمتداد القانوين لعقد الكراء السكين ملصلحة املكتري األصلي، قضايا كراء األماكن  )8
سينية لتأسيس الس األعلى، السكنية واملهنية واحملالت التجارية من خالل اجتهادات الس األعلى، الذكرى اخلم

 .2007 -الرباط-، مطبعة األمنية2007فرباير  22/23 -فاس-قصر املؤمترات

من خالل حتليل  1980دجنرب  25املنفذ بظهري  6.79من القانون رقم  15حممد شيلح، مدلول الفصل  )9
جتهادات الس األعلى، الذكرى ميتودولوجي، قضايا كراء األماكن السكنية واملهنية واحملالت التجارية من خالل ا

 -الرباط-، مطبعة األمنية2007فرباير  22/23 -فاس-اخلمسينية لتأسيس الس األعلى، قصر املؤمترات
2007. 

دجنرب  25مصطفى لزرق، اإلفراغ لالحتياج للسكىن من خالل توجهات الس األعلى ومقتضيات ظهري  )10
ة واحملالت التجارية من خالل اجتهادات الس األعلى، الذكرى ، قضايا كراء األماكن السكنية واملهني1980

 -الرباط-، مطبعة األمنية2007فرباير  22/23 -فاس-اخلمسينية لتأسيس الس األعلى، قصر املؤمترات
2007. 

 Les innovations de nouvelle حممد أمني جبيلو،): باللغة الفرنسية(مقال  )11

réglementation de bail civile، 2016، شتنرب 16 جملة منازعات األعمال، العدد. 

 : التقاريرو الندوات⇚

 .2016مبحكمة النقض، مطبعة األمنية الرباط  التقرير السنوي حملكمة النقض، مركز النشر والتوثيق )1

تقرير ندوة علمية مبحكمة االستئناف بسطات، مستجدات قانون الكراء احملالت املعدة للسكىن أو  )2
 .2014نونرب  20املهين، الباب املتعلق بانتهاء عقد الكراء، بتاريخ لالستعمال 

حممد الدكي، احلق يف السكن الوظيفي بني القانون والواقع، حبث شارك به يف أعمال الندوة العلمية الوطنية  )3
ن، جامعة القاضي اليت نظمها خمترب الدراسات القانونية املدنية والعقارية وخمترب الدراسات واألحباث يف حقوق اإلنسا
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 سلسلة ،2010ماي  9و 8عياض، منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش، يومي 
 .36/2010: الندوات واأليام الدراسية، العدد

، "املتعلق بالكراء السكين واملهين 67.12اإلشكاالت املتعلقة باإلنذار على ضوء القانون "وسيلة حرنان،  )4
بشراكة مع خمترب الدراسات القانونية املدنية والعقارية  اركت ا يف ندوة نظمتها احملكمة االبتدائية بتزنيتمداخلة ش

  .البلدي ملدينة تيزنيتو مبراكش وبتعاون مع السني اإلقليمي

  القوانين⇚      

 .مبثابة قانون لاللتزامات والعقود املغريب) 1913غشت  12( 1331رمضان  9ظهري  )1

)  1974شتنرب  28( 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447شريف مبثابة قانون رقم  ظهري )2

( 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230، اجلريدة الرمسية عدد باملصادقة على نص قانون املسطرة املدنية

  .2741: ، ص)1974شتنرب  30

فيذ القانون بتن) 2004فرباير  3(1424من ذي احلجة  12صادر يف  1.04.22شريف رقم  ظهري )3

فرباير  5(  1424ذو احلجة  14بتاريخ  5184اجلريدة الرمسية عدد  ثابة مدونة األسرةمب 70.03رقم 

 .418، ص ) 2004

بتنفيذ القانون )2006فرباير  14( 1427من حمرم  15صادر يف  1.06.23ظهري شريف رقم  )4

مارس  2(  1427فاتح صفر بتاريخ  5400عدد ج ر بتنظيم مهنة املفوضني القضائيني،  81.03رقم 

 .559، ص )2006

أغسطس  17( 1432من رمضان  16صادر يف  1.11.151ظهري شريف رقم  )5

اجلريدة الرمسية عدد  املتعلق بتنظيم قضاء القرب وحتديد اختصاصاته، 42.10بتنفيذ القانون رقم )2011

 .4392، ص )2011سبتمرب  5( 1432شوال  6بتاريخ  5975
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) 2011نوفمرب  22( 1432من ذي احلجة  25صادر يف  1.11.177ظهري شريف رقم  )6

 12( 1331رمضان  9املغري واملتمم مبقتضاه الظهري الشريف الصادر يف  14.07بتنفيذ القانون رقم 

نونرب  24بتاريخ  5998املتعلق بالتحفيظ العقاري، منشور باجلريدة الرمسية عدد ) 1913أغسطس 

2011. 

بتنفيذ ) 2016يوليو  18( 1437من شوال  13صادر يف  1.16.99ظهري شريف رقم  )7

املتعلق بالكراء العقارات أو احملالت املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو  49.16القانون رقم 

 .5857ص  11/8/2016بتاريخ  6490احلريف، جريدة رمسية عدد 

تنفيذ القانون رقم ب) 2013نونرب  19( 1435حمرم  15صادر يف  1.13.111ظهري شريف رقم )8

املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بني املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكىن أو لالستعمال  67.12

 .7328: ، ص)2013نونرب  28(1435حمرم  24، بتاريخ 6208املهين، اجلريدة الرمسية عدد 

تنفيذه الظهري الشريف رقم املتعلق بكفالة األطفال املهملني الصادر األمر ب 15.01القانون رقم  )9

بتاريخ  5031اجلريدة الرمسية عدد ).2002يونيو  13( 1423يف فاتح ربيع اآلخر  1.02.172

 .2362 :، ص)2002أغسطس 19( 1423مجادى اآلخرة  10

يتضمن األمر ) 1980دجنرب  25( 1401صفر  17صادر يف  1.80.315ظهري شريف رقم  )10

م العالقات التعاقدية بني املكري واملكتري لألماكن املعدة للسكىن أو بشأن تنظي 6.79بتنفيذ القانون رقم 

، )1981يناير  21( 1401ربيع األول  14بتاريخ  3560لالستعمال املهين، اجلريدة الرمسية عدد 

 1.99.210الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  63.99كما مت تعديله مبوجب القانون رقم . 68: ص

 26بتاريخ  4732، جريدة الرمسية عدد )1999أغسطس  25( 1420ألوىل مجادى ا 13بتاريخ 

 .2448: ، ص)1999أكتوبر 7( 1420مجادى اآلخرة 
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