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  السيد الرئيس األول حملكمة النقض تقدمي
 

  

  بسم اهللا الرمحان الرحيم
  

، "قضاء اجمللس األعلـى   " وبعد، يسعدين أن أقدم هذا العدد اجلديد من جملة          
، تبعا للتـسمية اجلديـدة      " قضاء حمكمة النقض  "واليت أصبحت حتمل اسم جملة        
  .2011قتضى دستور هلذه املؤسسة القضائية العليا، مب

، متميز ا شكال ومضمونا ،حـافال  باجتهـادات قـضائية            74وقد أتى هذا العدد     
املدنية، واألحـوال الشخـصية     : حديثة حملكمة النقض ، صادرة عن غرفها  الست        

واملرياث، و التجارية، و اإلدارية،و االجتماعية، واجلنائية، عـالوة علـى اجتهـادات             
وع الغرف، وقد مت تذييل بعض القـرارات القـضائية          قضائية هامة صادرة عن جمم    

  .بتعاليق  دونها قضاة وجامعيون من مستوى عال
وبذلك نؤكد على تعهدنا و التزامنا بنشر االجتهاد القضائي على أوسع نطـاق              
،وإيصال أنوار معارف قضاتنا األفذاذ ، إىل مجيع العاملني يف احلقل القضائي، و إىل              

قانوين بشكل عام، هدفنا يف ذلك رفعـة قـضاء بالدنـا، الـذي              املهتمني باجملال ال  
، 128 إىل   107تعززت مكانته كسلطة مستقلة مبقتضى الدستور اجلديد يف فـصوله           

وطبقا للتوجيهات السامية  جلاللة امللك حممد السادس نصره اهللا وأيده، الذي أكد             
أن السلطة  :" التشريعية مبناسبة افتتاح السنة     2010 أكتوبر   8يف خطابه السامي  ليوم      

القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن اجلهازين التشريعي والتنفيذي، فإنهـا جـزء ال              
فالقضاء مؤمتن علـى مسـو دسـتور اململكـة، وسـيادة            . يتجزأ من سلطة الدولة   

  .قوانينها،ومحاية حقوق والتزامات املواطنة
عميق والشامل ويف هذا الصدد، نلح على أن حسن تنفيذ خمططنا، لإلصالح ال

ملنظومة العدالة، ال ينحصر فقط يف عمل احلكومة والربملان؛ وإمنا هو رهني، 
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وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم اجلديد للسلطة،  .أساسا، باألداء املسؤول للقضاة
اهلادف حلسن تدبري الشأن العام، فقد قررنا أن نؤسس ملفهوم جديد إلصالح 

  ".ة املواطنالقضاء يف خدم"العدالة، أال وهو 
، قيام عدالة متميزة بقربهـا      "القضاء يف خدمة املواطن   "وإننا نتوخى من جعل     

من املتقاضني، وبساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامهـا، وحداثـة هياكلـها،            
وكفاءة وجترد قضاتها، وحتفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون يف إحقاق احلقوق           

  . امللكي الساميانتهى النطق" ورفع املظامل
وإين أنتهز مناسبة تقدمي هذا اإلصدار  يف نسخته احملينة و املتجددة،  لإلشادة              
باجلهود اجلبارة اليت يبذهلا قضاتنا األجالء من أجل تثبيت قواعد اجتهادية  رصينة             
تساعد على تدارك أوجه القصور أو النقص أو الغموض يف التشريعات والتنظيمات            

بادئ قضائية موحدة  يف تطبيق القواعد القانونيـة  وتفـسريها            ،ومن أجل ترسيخ م   
  .لتسري على نهجها كافة حماكم اململكة الشريفة

وإنها لرسالة نبيلة وأمانة جليلة،  نسأل اهللا العلي القدير أن يعيننا مجيعا علـى             
  .القيام بها، إنه نعم املوىل ونعم النصري

ت القيادة الرشيدة للقاضي األول رئيس      وفقنا اهللا ملا فيه خري البالد والعباد حت       
  .اجمللس األعلى للسلطة القضائية جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا وأيده

  
  الرئيس األول حملكمة النقض
  مصطفى فارس
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بتنفيذ ) 2011 أكتوبر 25 (1432 من ذي القعدة 27 صادر يف 1.11.70ظهري شريف رقم 
لنقض، املغري مبوجبه الظهري الشريف رقم  املتعلق مبحكمة ا58.11القانون رقم 

  .بشأن اجمللس األعلى) 1957 سبتمرب27 (1377 ربيع األول 2 الصادر يف 1.57.223
_____________  

  احلمد هللا وحده،
  : بداخله–الطابع الشريف 

  )حممد بن احلسن بن حممد بن يوسف اهللا وليه(
بناء على  : ننايعلم من ظهرينا الشريف هذا، أمساه اهللا وأعز أمره أ         

   منه،50 و42الدستور وال سيما الفصلني 
  :أصدرنا أمرنا الشريف مبا يلي

ينفذ وينشر باجلريدة الرمسية، عقب ظهرينا الشريف هذا، القانون         
 املتعلق مبحكمة النقض، املغري مبوجبه الظهري الشريف رقـم          58.11رقم  
بشأن اجمللس األعلى   ) 1957)  سبتمرب 27 (1377 ربيع األول    2 الصادر يف    1.57.223

  .كما وافق عليه جملس النواب وجملس املستشارين
  ).2011 أكتوبر 25 (1432 من ذي القعدة 27وحرر بالرباط يف 

***  
  58.11قانون رقم 

يتعلق مبحكمة النقض، يغري مبوجبه الظهري الـشريف رقـم          
بـشأن اجمللـس    ) 1957 سـبتمرب  27 (1377 ربيع األول    2 الصادر يف    1.57.223

  األعلى
_____________  

  مادة فريدة
يف مجيع " اجمللس األعلى"حمل عبارة " حمكمة النقض"حتل عبارة 

 27 (1377 ربيع األول 2الصادر يف  1.57.223مقتضيات الظهري الشريف رقم 
بشأن اجمللس األعلى، كما مت تغيريه وتتميمه وكذا يف مجيع ) 1957سبتمرب 

   .اري بها العملالنصوص التشريعية والتنظيمية اجل
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  اجلزء األول
  جبميع الغرفقرارات 
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  4807 القرار عدد

  2010 نوفمرب 22الصادر بتاريخ 
  1721/1/3/2004 عدداملدين لف يف امل

 

  

  عادة النظرإ
  . إثبات الزورية خارج نطاق الشروط احملددة‐ زورية املستند ‐

ة مبقتـضى    طعن غري عـادي أسـبابه حمـصور        الطعن بإعادة النظر  
أن الوثيقة اليت بين عليها احلكم الـصادر يف حقـه            القانون، ادعاء الطاعن  

كان قـد تـويف قبـل     ثابتة الزورية بدليل أن املتعاقد املنسوب إليه توقيعها         
إبرامها، ال ينهض سببا قانونيا مقبوال للطعـن بإعـادة النظـر تبعـا              تاريخ  

الـذي يـشرتط     ة املدنية قانون املسطر  من   402الفصل   من   3ملدلول البند   
بشكل صريح ومقيد أن يكون احلكم املطعون فيه قد بين علـى مـستندات              
اعرتف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور احلكم، وبالتايل ال يقبل إثبات             

  .قانونا نطاق الشروط احملددة الزورية خارج
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
 298طعون فيه بإعادة النظر عـدد        والقرار امل  ،حيث يستفاد من وثائق امللف    

 يف امللـف عـدد      29/1/2004عن حمكمـة االسـتئناف بوجـدة بتـاريخ           الصادر
 تقدما أمام مركز القاضي     )ب ( وعبد السالم  )ب ( أن املدعيني حلبيب   1051/2001

مبقال افتتاحي يعرضان فيه    ) ج (املقيم بتاوريرت يف مواجهة املدعى عليه ملفضل      
ء حمالت جتارية ومقهى ومنزال، وأن املدعى عليه حيتل املنزل          أنهما ميلكان بالشرا  

 تاوريرت دون سـند وال قـانون طـالبني          22شارع بئر أنزران رقم     باملذكور الكائن   
 وأجاب املدعى عليه بأن املدعى فيه ملكه يتصرف فيه منـذ            ،احلكم بإفراغه منه  

كمة على املدعى    وبعد انتهاء اإلجراءات قضت احمل     ،23/9/1969شرائه له بتاريخ    
عليه باإلفراغ فاستأنفه احملكوم عليه وأيدته حمكمة االستئناف بقرارها الصادر يف           
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 يف  22/2/2000، الذي نقضه اجمللس األعلى بقراره بتـاريخ         1268/94امللف عدد   
 حينما رجحت العقد املدىل به      ‐، بعلة أن حمكمة االستئناف      3262/97امللف عدد   

على العقد املدىل به من طرف الطاعن دون أن         ) دعينيامل(من طرف املطلوبني    
تناقش وجتيب على ما دفع به هذا األخري أمامها من كون حجته، وهي عبارة عـن                
عقد عريف، مل ينازع فيه ورثة البائع له، وكونه ثابت التاريخ ألنه حمرر من طـرف                

لل حكمهـا    مل تع  ‐البائع له يف تاريخ سابق عن حترير حجة املطلوبني يف النقض            
 يف امللـف عـدد      13/2/2001 وأنه بعد اإلحالة قضت احملكمة بتاريخ        ،تعليال كافيا 

طعـن فيـه    .  بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد برفض الطلـب         1475/00
 3/4/2003 بتاريخ   1039/03املدعيان بالنقض فأصدر اجمللس األعلى قراره عدد        

نا فيه بإعادة النظـر اسـتنادا إىل         كما طع  ، برفض الطلب  1725/02يف امللف عدد    
 باعتبار أنه اعتمد علـى عقـد        م.م.ق من   402 من الفصل    3مقتضيات البند رقم    

 واحلـال أن البـائع للمطلـوب تـويف بتـاريخ            23/9/1969شراء عريف مـؤرخ يف      
 حسب الثابت من نسخيت اإلراثة والرتكة، مما يفيد أن توقيـع البـائع              25/9/1967

زور، وكذا الشأن بالنـسبة للعقـد، طـالبني إلغـاء القـرار             على العقد املذكور م   
املطعون فيه واحلكم من جديد بتأييد احلكم االبتدائي، وأدليـا بـصورتني طبـق              
األصل من رمسي إراثة وتركة، وعقد شراء، وشكاية، وبعـد جـواب املطلـوب يف               

 مـن   3إعادة النظر، قضت احملكمة برفض الطلب، اعتمادا على أن البنـد رقـم              
 يستوجب أن يكون تزوير الوثيقة قد اعـرتف بـه أو وقـع              م.م.من ق  402لفصل  ا

التصريح به حبكم بعد صدور القرار املطلوب إعادة النظر فيه، وأن املطلـوب ال        
يعرتف بالتزوير بل يتمسك بأن العقد قد أجنز قبل وفاة البـائع، وأن الطـاعن مل                

 وبـذلك فـشروط البنـد       ،ورةيدل مبا يفيد أن القضاء صرح بأن هذه الوثيقة مز         
  . وهذا هو القرار املطلوب نقضه،الثالث من الفصل املذكور غري متوفرة

  :يف شأن الوسيلة الفريدة
حيث يعيب الطالبان على القرار عدم االرتكاز على أساس، وخـرق الفـصل             

ذلك أن القرار الذي طعنا فيه بإعادة النظر بين         ،   من قانون املسطرة املدنية    402
د بيع عريف مزور هو الذي متسك به املطعون ضده ويتضمن تاريخ إجرائه           على عق 

، يف حني أنهما اكتشفا بعد صـدوره        23/9/1969 يف   )ز(لفائدته من البائع له ميلود      
 وذلـك   – قبل حترير وتوقيع البيع املنـسوب إليـه          ياأن البائع املذكور كان متوف    

ستشفى الفارايب بوجدة، مما     حسب شهادة وفاته املسلمة من م      25/9/1967بتاريخ  
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يتبني معه أن وفاة البائع الذي ينسب إليه البيع املعتمد يف القرار املطعـون فيـه                
بإعادة النظر، حصلت قبل هذا البيع بسنتني، وهو ما ظال متمـسكني بـه أمـام                

  .حمكمة املوضوع طيلة النزاع املعروض عليها، بعدما حصال على ما يثبت ذلك
 بإعادة النظر طريق غري عادي للطعن، وينص الفصل          إن الطعن  ،لكن حيث 

 من قانون املسطرة املدنية على حاالته احلصرية، كما ال جيوز إثبـات هـذه               402
احلاالت إال يف نطاق الشروط احملددة فيه، والثابت من وقائع الـدعوى وأدلتهـا              

ن البيـع  املدىل بها لقضاة املوضوع أن الطالبني ادعيا يف طعنهما بإعادة النظـر أ    
العريف املعتمد يف القرار املطعون فيه ثبت تزويره، بعدما اكتشفا بعد صدور احلكم             
أن البائع كان قد تويف قبل تاريخ البيع املنسوب إليه بسنتني، وأدليـا إثباتـا هلـذا                 
االدعاء املتخذ منه سبب الطعن بإعادة النظر بصورتني طبق األصل لعقدي إراثة            

ة مصدرة القرار املطعون فيه، بقـضائها بـرفض الطعـن            واحملكم ،وتركة البائع 
بإعادة النظر بناء على أن تزوير املستند الذي بـين عليـه الطعـن مل يثبـت يف                  
القضية باعرتاف املطعون ضده، كما مل يدل الطاعنان أمامهـا حبكـم قـضائي              

 وهما الوسيلتان احلصريتان املشرتطتان يف إثبات سـبب إعـادة           ،يصرح بأنه مزور  
نظر املتخذ من تزوير مستندات بين عليها احلكم املطعون فيه طبقا للبند رقم             ال
 املشار إليه، فقد جعلت لقـضائها       قانون املسطرة املدنية   من   402 من الفصل    3

أساسا سليما من القانون، ومل خترق الفصل احملتج به، وما بالوسيلة علـى غـري               
   .أساس
  

  هلذه األسباب
  .رفض الطلب غرفه بميعجب قضى اجمللس األعلى

السيد حممـد    :املقرر –  رئيس الغرفة اجلنائية   الطيب أجنار   السيد :الرئيس
 ، رئيـسة الغرفـة التجاريـة      الباتول الناصري  السيدة   :رؤساء الغرف  ‐بن يعيش   

 أمحـد    رئيس غرفة األحوال الشخصية واملـرياث، الـسيد        السيد إبراهيم حبماين  
 الـسيدة   ، رئيس الغرفة املدنية   حممد العالمي  السيد   ، رئيس الغرفة اإلدارية   حنني

  .السيدة فاطمة احلالق :احملامي العام ‐  رئيسة الغرفة االجتماعيةمليكة بنزاهري
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  403القرار عدد 

  2011 يناير  31 الصادر بتاريخ
  2490/1/3/2003دين عدد امللف يف امل

 

  

  بيع منقوالت باملزاد العلين 
  .  أثره‐فاء به  تأخر املشرتي يف الو‐ الثمن ‐
  . إثبات صفته يف دعوى اإلبطال‐ مدعي استحقاق املبيع ‐
  .  احلق يف االسرتداد‐ عدم رفع دعوى االستحقاق الفرعية ‐

  أجال معينا للوفاء بثمن البيع من قانون املسطرة املدنية464الفصل مل حيدد 
 املنقوالت نباملزاد العلين من طرف الراسي عليه املزاد، فأداء هذا األخري مث

  .اجزصحيحا ونا ولو بعد زمن، يربئ ذمته، ويعترب البيع ،احملجوزة املفوتة له
 من طرف مدعي ملكية األشياء  البيع باملزاد العلينقبول طلب بطالن تنفيذ

 وإذا ،احملجوزة يتوقف على قبول طلبه الرامي إىل استحقاق األشياء املذكورة
  . بطالن التنفيذ دعوىيفته  انتفاء صفعلى ذلك  فإنه ينبينه، برفض طلبيقض

 من قانون املسطرة املدنية فإنه ال سبيل ملدعي ملكية 468قتضى الفصل مب
املنقوالت احملجوزة إال رفع دعوى االستحقاق الفرعية داخل امليعاد املقرر هلا 

 وهي دعوى موضوعية يتمسك فيها املدعي بتخلف شرط من ،يف الفصل املذكور
 وال جيوز طلب ،وهو كون األشياء احملجوزة مملوكة للمدينشروط التنفيذ 

 املشرتين حسين حبقوقاسرتداد هذه األشياء بعد بيعها ملا يف ذلك من إخالل 
 البيع املطالبة بثمن املبيع واالختصاص حصولويبقى ملدعي امللكية بعد ، النية

   . وإال رجع على املدين،به دون احلاجزين إذا مل يكن قد دفع هلم
  رفض الطلب
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  باسم جاللة امللك
   :يف الشكل

 ميكـن أن يتـدخل       من قانون املسطرة املدنية    377حيث إنه مبوجب الفصل     
أمام اجمللس األعلى قصد تعزيز ادعاءات أحد األطراف كل شخص له يف فـصل              

وما دامت  ،  الدعوى مصاحل مشاعة مع مصاحل الطالب أو املطلوب ضده النقض         
ئي مؤسسة عمومية ومن صالحياتها التدخل لتمثيل الدولـة         مؤسسة العون القضا  

لكة يف الـدعوى إىل جانـب طالـب         م فإن تدخل العون القضائي للم     ،ومؤسساتها
 وسائل الطالب الرامية إىل نقض      19/2/2004وتأكيده مبقاله املودع بتاريخ     ،  النقض

  . فإن تدخله مقبول ويتعني التصريح بقبوله،القرار املطعون فيه
   :ملوضوعويف ا

 الصادر عن   507 والقرار املطعون فيه عدد      ،حيث يؤخذ من حمتويات امللف    
 أن املكتب   72/2003 يف امللف عدد     26/5/2003حمكمة االستئناف باجلديدة بتاريخ     

الوطين للسكك احلديدية تقدم إىل احملكمة االبتدائية بنفس املدينـة يف مواجهـة             
وشركة بوينت مبقال أوضح فيـه أنـه         )د( وخدوج   )غ(املدعى عليهم حممد حسن     

 شظايا وأعمـدة حديديـة      6/10/1997باع هلذه األخرية مبقتضى العقد املؤرخ يف        
ونص العقد على أداء الثمن قبل نقلها من حمطة التخزين باجلرف الصفر ومـنح              

 وأكدت يف رسالة الفاكس اليت      ، لسحب البضاعة وأداء الثمن بدون جدوى      أجالهلا  
أن السلعة يف ملكه إىل حني أداء مثنها ملتمسة ختفيض الثمن بسبب            بعثت بها إليه    

الصعوبات اليت القتها يف التسويق، وأمام تقاعسها عن الوفاء بالثمن استعمل حقه            
 وطعنت يف قـرار الفـسخ أمـام         ،يف الفسخ املنصوص عليه بعقد البيع وأبلغها به       
عد ذلك بوقـوع احلجـز    وفوجئ ب  ،احملكمة اإلدارية اليت قضت بعدم قبول طلبها      

على البضاعة حمل البيع مبحطة اجلرف األصفر تنفيذا لألمر باألداء الصادر ضد            
 مبقتضى حمضر   )غ( ورسا املزاد على حممد حسن       )د(شركة بوينت لفائدة خدوج     

ملتمـسا احلكـم بإبطـال      ،   بابتدائية اجلديدة  11/5/2000املزايدة املنجز بتاريخ    
ن وضعه رهن   أات املباعة مبقتضاه ال زالت يف ملكه و       احملضر املذكور لكون املعد   

إشارة احملجوز عليها حمطة اجلرف األصفر لتجميع البضاعة ال يلغي ملكيتـه إال             
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وأن الراسي عليه املزاد مل يسدد مثن املزايدة حاال         ،  بعد إثبات املشرتية أداء مثنها    
 الحق بعد   حيث رجع الشيك الذي سلمه لكتابة الضبط بدون رصيد وأدى بشيك          

ن البيع وقع على أكثر ممـا هـو الزم السـتيفاء ديـون              أو،  شهرين من تاريخ البيع   
وعزز طلبه بنسخة من حمضر البيع املطعون فيه ونـسخة مـن عقـد              ،  احلاجزة

البيع املربم بينه وبني املدعى عليها شركة بوينت وملحقيه األول والثاين ورسـالة             
بتبليغ قـرار فـسخ البيـع إىل الـشركة           وشهادة   20/7/1999الفاكس املؤرخة يف    

 القاضي بعدم قبـول     21/12/2001املشرتية ونسخة احلكم اإلداري الصادر بتاريخ       
 بـأن   )د( وخـدوج    )غ(إلغاء قرار فسخ البيع، وأجاب املدعى عليهما حممد حسن          

البضاعة املدعى فيها مل تكن وقت املزايدة يف ملك الشركة احملجوز عليها الـيت              
وقامت بنقل املعدات إىل املستودع باجلرف األصفر الذي اكرتته مـن           أدت الثمن   

وبالتايل فعقد البيع املربم بني الطرفني ال زال قائما وال ميكن فـسخه إال              ،  املدعي
 فـورا   )غ(بإرادتهما معا أو حبكم قضائي وأن الثمن الذي رسا به املـزاد قـد أداه                

نقل السلعة وعرقله املدعي رغم     مبقتضى الشيك املسلم ملأمور التنفيذ وشرع يف        
عدم توفره على الصفة للقيام بذلك بعد خروج األشياء من ملكه بـالبيع لفائـدة               
احملجوز عليها وسبق أن تقدم يف مواجهتهما بدعاوى قضائية ترمي مرة إىل تأجيل             
البيع ومرة أخرى إىل بطالن البيع ومرة إىل استحقاق املنقوالت املبيعة وصـدرت             

، )غ( برفض طلباته وصدر أمر بإلزامه بتسليم املبيع إىل حممد حـسن             فيها أحكام 
وامتنع من تنفيذه، والتمسا رفض الدعوى احلالية وأرفقا جوابهما بعدة مستندات           

 برفض طلب تأجيل البيع     11/5/2000منها نسخة األمر االستعجايل الصادر بتاريخ       
القاضي على املدعي بتسليم     11/10/2000ونسخة القرار االستئنايف الصادر بتاريخ      

 ونسخة القـرار االسـتئنايف الـصادر بتـاريخ          )غ(مد حسن   حملاملنقوالت املباعة   
 بعدم قبول تعرض املدعي على قرار تسليم احملجوز ونسخة القـرار            24/1/2001

 القاضي بعدم قبول طلب املدعي الرامي إىل        24/1/2001االبتدائي الصادر بتاريخ    
 14/11/2002 وقرار اجمللس األعلى الصادر بتـاريخ        ،بيعةاستحقاق املنقوالت امل  

برفض الطعن بالنقض ضد القرار املذكور ونسخة من القرار االسـتئنايف الـصادر       
 القاضي بعدم قبول طلب املدعي الرامي إىل بطـالن البيـع            29/10/2001بتاريخ  

بـرفض   القاضـي    2/7/2003باملزاد العلين وقرار اجمللس األعلى الصادر بتاريخ        
وبعد ختلف املدعى عليها شركة بوينـت وانتهـاء         ،  طلب النقض ضد هذا القرار    

اإلجراءات أصدرت احملكمة االبتدائية حكمها القاضـي بـبطالن حمـضر البيـع             
 واعتباره كأن مل يكـن واسـتأنفه املـدعى          64/2000اجلربي يف ملف التنفيذ عدد      
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 املرحلة االبتدائيـة، وبعـد       وأكدا ما سبق أن متسكا به يف       ،)د( وخدوج   )غ(عليهما  
جواب املستأنف عليه وانتهاء الردود قضت حمكمـة االسـتئناف بإلغـاء احلكـم              
االبتدائي واحلكم من جديد برفض الطلب وذلك بقرارهـا املطعـون فيـه مـن               

  . ملتمسا رفض الطلب)غ(الطالب بوسائل أجاب عنها حممد حسن 
  :يف شأن الوسيلة األوىل

 مـن   330تدخل على القرار خرق مقتضيات الفصل       حيث يعيب الطالب وامل   
 ذلك أن املطلـوبني مل حيـددا        ،قانون املسطرة املدنية وانعدام األساس القانوين     

مبقاهلما االستئنايف موطنهما بدائرة نفوذ حمكمـة االسـتئناف وأنهمـا وحماميهمـا             
ن لـه   يقطنون بالدار البيضاء وأن الوكيل نفسه ال يكون تعيينه صحيحا إال إذا كـا             

 من قانون املسطرة    142موطن يف دائرة احملكمة مما يعد خرقا ملقتضيات الفصل          
املدنية واحملكمة عندما عللت قرارها بأنه عنـد عـدم حتديـد اخلـصم حمـل            
املخابرة معه يفرتض أن كتابة الضبط املعروض عليها النزاع هي حمل املخـابرة             

ن نفس القانون الـذي نـص        م 330تكون قد أولت تأويال خاطئا مقتضيات الفصل        
فقط على حالة التبليغ الذي يعترب صحيحا إذا ما مت لكتابـة الـضبط مبحكمـة                

  . االستئناف
 مـن قـانون املـسطرة املدنيـة وإن          330 حيث إن مقتضيات الفصل      ،لكن

أوجبت على كل طرف يقيم خارج دائرة حمكمة االستئناف أن يعني موطنا خمتارا             
 ترتب على إغفال حتديد املوطن املذكور جزاء البطالن         يف مكان مقرها إال أنها مل     

وإمنا اعتربت فقط أن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بـالقرار النهـائي يعتـرب                 
إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط حمكمة االستئناف ألن الغاية اليت أوجب املشرع من            

 تبليغ األوراق   أجلها ذكر هذا البيان بالنسبة للمستأنف هو متكني الطرف اآلخر من          
الالزمة لسري القضية وقد حتققت بإمكانية إشعاره يف كتابـة الـضبط مبحكمـة              
االستئناف، واحملكمة عندما ردت دفع الطالب املثار بهذا الصدد بعلة أن القانون            
يفرتض يف الشخص الذي مل يعني مبقاله موطنا خمتارا بدائرة حمكمة االستئناف أن             

ذكورة هي حمل خمابرته تكون قد أقامت قضاءها على         كتابة الضبط باحملكمة امل   
 املشار إليه تطبيقـا سـليما ومـا         330أساس صحيح وطبقت مقتضيات الفصل      

  .بالوسيلة غري مؤسس
 

  



 

  ص 13 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

   :وفيما خيص الوسيلة الثانية
 مـن قـانون     514حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفـصل          

 بصفة قانونية وانعدام األسـاس      املسطرة املدنية وعدم اجلواب على دفع مقدم      
القانوين وانعدام التعليل ذلك أن املطلوبني مل يدخال يف مقاليهمـا االسـتئنافيني             
العون القضائي للمملكة مع أن الطالب يعترب مؤسسة عمومية واألمـر يهـدف إىل              
استحقاق البيع ضده لفائدة املطلوبني وهو مبثابة مديونية حبق على عاتقه ممـا             

ن املديونية ال تعين فقط أن      أينا بتسليم البضاعة املوجودة بني يديه و      سيجعله مد 
يكون الشخص مدينا مببالغ مالية بل أن يكون مدينا للغري حبق وهو يف نازلة احلال               

  .تسليم البضاعة واحملكمة مل تلتفت إىل هذا الدفع ومل جتب عنه
 مبقتـضى    حيث إن إدخال العون القضائي يف الدعوى ال يكـون الزمـا            ،لكن
 املشار إليه يف الدعاوى اليت يقيمها الشخص أمام احملاكم قصد إثبات            514الفصل  

دين له على الدولة أو على إحدى إدارتها أو مكاتبها أو مؤسساتها العمومية والثابت              
 امللف أن الطالب هو من أقام الدعوى احلالية قصد إبطال حمضر البيع             أوراقمن  

طلوبني دون أن يدخل العون القضائي يف مقاله، وبالتـايل          باملزاد املنجز لفائدة امل   
فاملطلوبان عندما استأنفا احلكم االبتدائي الصادر لفائدة الطالب ضدهما بإبطال          
احملضر املذكور مل يكونا ملزمني بإدخال العون القضائي ألول مرة أمام حمكمـة             

ت اسـتئناف   االستئناف، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيـه عنـدما اعتـرب          
املطلوبني صحيحا وقبلته من الناحية الشكلية تكون قـد رفـضت ضـمنا دفـع               
الطاعن املثار يف الوسيلة ما دام ليس صحيحا وغري مؤثر على ما انتهـت إليـه يف             

  .قضائها مما كان معه قرارها مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غري وارد عليه
  :السابعة جمتمعةوفيما يتعلق بالوسائل الثالثة والرابعة و

حيث يعيب الطاعن على القرار حتريف الوقائع وفـساد التعليـل وانعـدام             
 من قانون املسطرة املدنية ذلـك       456األساس القانوين وخرق مقتضيات الفصل      

أن احملكمة اعتربت املطلوبة شركة بوينت قد أدت الثمن للطالب بشيك مضمون            
 تلك البضاعة يف حيـازة الـشركة        ن وضعها البضاعة يف حمل تكرتيه منه جيعل       أو

بصفة قانونية وأن احلكم الذي صدر بفسخ العقد الرابط بينهما قضى فقط بعدم             
القبول، يف حني أن الطالب مل حيصل على شيك بثمن السلعة املنقولـة لـشركة               
بوينت، ومل تدع هذه األخرية أنها سددت مثن املبيع بشيك وأن مقتضيات الفصل             

رة املدنية تنص مبفهوم املخالفة على أن احليازة بسوء نية           من قانون املسط   456
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ال تعترب حيازة قانونية، وأقام الدليل على ذلك بإدالئه برسالة الفاكس اليت توصل              
بها من شركة بوينت تعرتف فيها بكون البضاعة ال زالت يف ملكه وأنهـا مل تـسدد                 

القرار الذي صـرح    الثمن، واحملكمة غضت الطرف عن مناقشة هذه الرسالة وأن          
بفسخ العقد بىن قضاءه على دفع موضـوعي هـو إخـالل الـشركة بالتزامهـا                

 من قانون االلتزامات والعقود رتبـت فـسخ         316ن مقتضيات الفصل    أالتعاقدي، و 
  .العقد بأثر رجعي حيث يسرتجع كل طرف ما قدمه للطرف اآلخر

 تعليلها بـأن     يكفي يف صحة القرار املطعون فيه قول احملكمة يف         حيث ،لكن
الطالب سبق له أن تقدم بدعوى اسرتداد املنقوالت املباعة للمطلـوب بـاملزاد             
العلين وقضي بعدم قبول طلبه مبقتضى األحكام املشار إليها أعاله احلامسـة يف             
مسألة ملكيته لألشياء املذكورة وبالتايل فال حيق له العودة إىل طرح نفس الدعوى             

نفس األطراف، وما ورد يف بعض حيثيات قرارها من         بناء على نفس األسباب وضد      
كون املطلوبة شركة بوينت قد أدت الثمن للطالـب بـشيك مـضمون وحـازت               
البضاعة حيازة قانونية وأن احلكم بالفسخ إمنا بت يف الشكل دون املوضوع يعتـرب            
علال زائدة مل تكن احملكمة يف حاجة إليها للفصل يف الدعوى ما دامت قد ردتهـا                

بب املذكور وبالتايل يستقيم قرارها بدونها وما بالوسـائل أعـاله علـى غـري               للس
  .أساس

   :ويف شأن الوسيلة اخلامسة
حيث يعيب الطالب على القرار كذلك حتريف الوقائع ومـضمون الـدعوى            

 ذلـك   ،ومدلول السند املعتمد املوازي النعدام التعليل وعدم االرتكاز على أساس         
ع املعروض عليها يهدف إىل بطالن البيع بـاملزاد الـذي           نزالأن احملكمة اعتربت ا   

سبق أن صدر بشأنه قرار اجمللس األعلى يف إطار دعوى االسـتحقاق يف حـني أن                
 حيث يؤخذ من الوثائق أنه يهدف إىل بطالن حمضر البيع           ،األمر خمالف يف النازلة   

ه أي سند امللكية الذي اعتمده قرار اجمللـس يف تعليلـه والطالـب سـلك هـذ                
 24/1/2001املسطرة بناء على التوجيه الوارد بالقرار االستئنايف الـصادر بتـاريخ            

الذي أشار يف حيثياته إىل أنه ضل الطريق ومل يطعن يف حمضر املزايدة الذي بـه                
ن وبالتايل فسند امللكية شيء وعملية البيع شيء آخر واحملكمـة مل            ومتلك املشرت 

  .تلتفت إىل هذا األمر
 من قانون املـسطرة املدنيـة فإنـه ال          468 مبقتضى الفصل     حيث إنه  ،لكن

سبيل ملدعي ملكية املنقوالت احملجوزة إال رفع دعوى االستحقاق الفرعية داخل           
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 وهي دعوى موضوعية يتمسك فيها املدعي       ،امليعاد املقرر هلا يف الفصل املذكور     
ـ            دين وال  بتخلف شرط من شروط التنفيذ وهو كون األشياء احملجوزة مملوكة للم

جيوز طلب اسرتداد هذه األشياء بعد بيعها ملا يف ذلك من إخالل بتأمني املشرتين              
 ويبقـى   ،احلسين النية وعدم تشجيع االستخالص على املزايدة وزعزعة ثقـتهم         

ملدعي امللكية بعد وقوع البيع املطالبـة بـثمن املبيـع واالختـصاص بـه دون                
 على املدين باعتبار أنه اشرتى بقدر ما        احلاجزين إذا مل يكن قد دفع هلم وإال رجع        

سدد من ديونه على حسابه، وبالرجوع إىل وثائق امللف يتضح أن الطالب سبق له              
أن تقدم بدعوى استحقاق املنقوالت بعد بيعها يف مواجهة املطلوبني انتهت بعدم            
قبوهلا مبقتضى القرار االستئنايف الذي أبرم اجمللس األعلى حسب قـراره عـدد             

 بعلل موضوعية مفادها    29/2002 يف امللف عدد     14/11/2002 الصادر بتاريخ    3523
 وأصبح هـذا    )غ(أن عملية بيع املنقوالت قد متت بشكل قانوين لفائدة املطلوب           

ن ادعاء الطالب ملكيتها بعـد البيـع        أ و ،األخري مالكا هلا مبقتضى حمضر املزايدة     
موضوعيا قـد حـسم يف مـسألة        يعترب بال جدوى مما جيعل القرار املذكور حكما         

 وبالتايل فاحملكمة املصدرة للقـرار      ، باملزاد العلين  )غ (ملكية املعدات املباعة ل   
املطعون فيه عندما ردت دعوى الطالب اهلادفة إىل إبطال حمضر البيـع بعلـة              
سبقية الفصل يف موضوع استحقاق املنقوالت موضوع احملضر املذكور مبقتضى          

ملشار إليه أعاله تكون قد بنت قضاءها على أساس صحيح          قرار اجمللس األعلى ا   
 وما متسك به الطالب من كونه أقام الدعوى احلالية اسـتنادا            ،له ما يربره بامللف   

إىل القرار االستئنايف الذي وجهه إىل الطعن يف حمضر املزايدة ال يلزم احملكمة مـا        
 قـد ضـل الطريـق ومل        دام ما ذكر يف القرار االستئنايف املذكور من كون الطالب         

يسلك املسطرة ضد سند متلك املشرتي يعد زائدا يستقيم القرار بدونه، عـالوة             
على أن الطالب قد سلك مسطرة الطعن يف البيع القضائي وقضى بعـدم قبـول               
طلبه ابتدائيا واستئنافيا ورفض اجمللس األعلى الطعن بالنقض الذي تقـدم بـه             

  ومـا  123/2002 يف امللف عدد     2/7/2003 بتاريخ   2034حسب قرار اجمللس عدد     
دام احلسم يف ملكية املنقوالت املبيعة قد مت مبوجب األحكام الـصادرة سـواء يف               
 ،دعوى االستحقاق الفرعية ودعوى بطالن البيع املرفوعتني من طـرف الطالـب           

وأصبح التصرف بالبيع القضائي صحيحا ونافذا مبقتضى تلك األحكـام فإنـه ال             
يف سند البيع املعد أساسا إلثبات التصرف املـذكور وبالتـايل           جدوى من الطعن    

فالقرار املطعون فيه جاء معلال يف هذا الشأن تعليال قانونيا سليما ومـا بالوسـيلة               
  .غري مؤسس
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   :ويف شأن الوسيلة السادسة
 من قانون املسطرة    464حيث يعيب الطالب القرار خبرق مقتضيات الفصل        

 ذلك أن احملكمة اعتربت أن األداء بالـشيك وإن          ،لقانويناملدنية وانعدام األساس ا   
 فهو وفاء بثمن البيع وأنه يف حالة عدم األداء ميكن جرب املـدين              ،كان بدون رصيد  

 وأن عون التنفيذ هو املسؤول عن تقاعس املشرتي عـن األداء لعـدم              ،على ذلك 
داء بشيك بدون    وهذا التعليل فاسد ألن األ     ،تأكده من قدرة هذا األخري على األداء      

 أعاله أداء، إذ األداء جيـب أن يكـون          464رصيد ال ميكن اعتباره مبفهوم الفصل       
 وأن  ،حاال وأقوى دليل على عدم الوفاء بالثمن هو عدم تسليم البضاعة للمـشرتي            

منطق احملكمة يعين أنه كلما مت بيع من طرف احملكمة وحصلت كتابة الـضبط              
عليها أن تقيم دعوى إلجبار املشرتي علـى        على شيك بدون رصيد أصبح متعينا       

األداء وخلطت ما بني البيع القضائي يف إطار مساطر احلجـز التنفيـذي والبيـع               
العادي بني أشخاص عاديني يسلم الواحد لآلخر شيكا مقابـل بـضاعة يـشرتيها              

نه مل يسبق يف تاريخ البيوعات اجلربية أن        أ و ،فيقيم عليه دعوى إلجباره على األداء     
  . كاتب الضبط باستخالص مثن املبيع لتسليمه لطالب التنفيذقام

 من جهة فالقرار املطعون فيه أجاب بشكل صحيح على دفع           لكن حيث إنه  
 الراسي عليه املزاد قد أدى الثمن بشيك آخر الحـق           )غ(الطالب بكون املطلوب    

للشيك األول الذي رجع بدون رصيد ومت وضع قيمته بصندوق احملكمـة وبـذلك              
ق الوفاء بثمن املنقوالت احملجوزة املفوتة مبقتضى حمضر املزاد املطعـون           حتق

 والذي مل حيدد أجال معينا للوفاء       ، احملتج خبرقه  464فيه طبقا ملا يوجبه الفصل      
بثمن البيع حتت طائلة عدم قبول األداء والرجوع يف البيع كمـا ذهـب إىل ذلـك                 

نفيذ من طرف مدعي ملكيـة      الطالب، ومن جهة أخرى فإن قبول طلب بطالن الت        
األشياء احملجوزة يتوقف على قبول طلبه الرامي إىل استحقاق األشياء املـذكورة            
وإذا قضى القرار املطعون فيه برفض هذا الطلب فإنه ينبين على ذلـك انتفـاء               
صفة الطالب وعدم أحقيته يف طلب بطالن التنفيذ للسبب املشار إليه يف الوسيلة             

  . مرتكزا على أساس وما أثري غري جدير باالعتبارمما كان معه القرار
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  هلذه األسباب
  . برفض الطلب جبميع غرفهقضى اجمللس األعلى

الـسيد حممـد     :املقرر – أمحد حنني رئيس الغرفة اإلدارية      السيد :الرئيس
 رئيـسة الغرفـة     الباتول الناصـري   السيدة   :رؤساء الغرف  ‐احلنفي املساعدي   

الـسيد   رئيس غرفة األحوال الشخصية واملرياث،       براهيم حبماين  السيد إ  ،التجارية
 رئيـسة الغرفـة      الـسيدة مليكـة بنـزاهري      ، رئيس الغرفة املدنية   حممد العالمي 

السيدة  :احملامي العام  ‐، السيد الطيب أجنار رئيس الغرفة اجلنائية        االجتماعية
  .فاطمة احلالق
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  1746 القرار عدد

  2011  أبريل 18الصادر بتاريخ 
  1111/1/7/2009عدد املدين لف يف امل

 

  

  التعويض عن حوادث السري
  . املطالبة بالتعويض عن األضرار البدنية من طرف ورثة املصاب‐

املطالبة بالتعويض عن األضرار البدنية الناجتة عن حادثة سري تنصب علـى            
حق شخصي مرتبط باملتضرر، الذي له وحده احلق يف إقامة الدعوى للمطالبـة             
بالتعويض عنه، مادام هذا احلق ال يعد حقا ماليا ينتقل عن طريق اإلرث، وبالتايل              
ليس من حق ورثته املطالبة بالتعويض املذكور، إال إذا كان مـوروثهم قـد رفـع                

  .الدعوى قيد حياته، فيبقى هلم احلق يف مواصلتها
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
 الـصادر بتـاريخ     1576/08ر عـدد    حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن القرا      

 املطعون فيه   1017/08/4 بفاس يف امللف رقم      ف عن حمكمة االستئنا   10/11/2008
املذكورين أعاله تقدموا مبقـال افتتـاحي       ) ن(بالنقض أن املطلوبني ورثة محيد      

 عرضوا فيه أنـه بتـاريخ       4/7/2007للدعوى أمام احملكمة االبتدائية بفاس بتاريخ       
مورثهم حلادثة سري عندما كان يـسوق سـيارة أجـرة حيـث              تعرض   5/7/2005

فأصيب بأضرار وصفتها الـشهادة     ) ب (اصطدم به املطلوب حضوره سعد    
ـ           التعـويض خـالل     بالطبية، وقد تويف بعد ذلك، وأنهم تقـدموا بطل

املسطرة اجلنحية فأمرت احملكمة بإجراء خربة على امللـف الطـيب           
 بعـد   %12 الدائم يف    يعجز اجلزئ للهالك وحدد اخلبري املنتدب نسبة ال     

 30614.20 يوما ملتمسني احلكم هلـم مببلـغ         45عجز كلي مؤقت ملدة     
درهم وإحالل شركة التأمني حمل مؤمنها يف األداء، وبعد جواب شـركة            

 بتحميل املدعى عليه سـائق      ةالتأمني ومتام اإلجراءات، قضت احملكم    
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احلادث، واحلكـم   أربعة أمخاس مسؤولية    ) ب(السيارة نوع فياط سعد     
بأدائها لفائدة املدعني تعويضا عـن األضـرار        ) ق(على املسؤولة لبىن    

 مع إحالل شركة التأمني امللكيـة       5/7/2005الالحقة مبورثهم إثر حادثة     
الوطنية للتأمني حمل مؤمنها يف األداء حبكم استأنفته شـركة التـأمني،            

املـشار إليـه     بفاس قرارها    فوبعد املناقشة أصدرت حمكمة االستئنا    
أعاله والقاضي بتأييد احلكم املستأنف وهـو القـرار املطعـون فيـه             

  .بالنقض
  : يف وسيليت الطعن جمتمعتني

حيث تعيب الطاعنة القرار املطعون فيه بسوء التعليـل املـوازي           
النعدامه وعدم االرتكاز على أساس قانوين وخرق حجية األمر املقضي          

ساسي وهو انعدام صفة املطلوبني     به، ذلك أن الطاعنة تقدمت بدفع أ      
 حلـق مبـوروثهم     يلتقدمي دعوى املطالبة بالتعويض عن ضرر شخص      

أن من مـات    "أثناء حياته إال أن احملكمة ردت هذا الدفع بتعليل مفاده           
، يف حني أن موروث املطلوبني مل يثبت لـه حـق يف             "على حق فلورثته  

التعويض حىت ميكن   التعويض ومل يتقدم بدعواه من أجل املطالبة بهذا         
 مبواصلة املطالبة بهذا احلق، وأن احلكـم اجلنحـي          الورثته أن يطالبو  

 1396/2005 يف امللف اجلنحي عدد      9/1/2007االبتدائي الصادر بتاريخ    
صرح بعدم قبول تدخل املطلوبني يف النقض شكال بعلة أن الطلب قدم            

 4/10/2005 يف حني أن موروثهم تـويف يف         1/11/2005من طرفهم بتاريخ    
وأن التعويض عن الضرر الناتج عن جرمية هو حـق شخـصي طبقـا              

 من قانون املسطرة اجلنائية وأن الضحية تويف قبل 7ملقتضيات الفصل 
تقدمي الطلب، وهذا يعين أن هذا احلكم أصـبح حـائزا لقـوة الـشيء               
املقضي به، وبالتايل مل يعد هلم احلق يف تقدمي دعوى جديدة للمطالبة            

شيء، وأن القرار املطعون فيه جاء لذلك سيء التعليل وخارقا          بنفس ال 
 .ملبدأ حجية األمر املقضي به ملتمسة نقضه

 ما عابته الطاعنة على القرار املطعون فيـه، ذلـك أن            حيث صح 
املطالبة بالتعويض عن األضرار البدنية الناجتة عن حادثة سري تنصب          

حلـق يف إقامـة     على حق شخصي مرتبط باملتضرر الذي له وحـده ا         
الدعوى للمطالبة بالتعويض عنه ما دام هذا احلق ال يعد ذا طابع مايل             
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قابل لالنتقال عن طريق اإلرث، وأن الورثة ال حـق هلـم يف املطالبـة               
بالتعويض املذكور، إال إذا كان موروثهم قد تقدم بدعوى قيـد حياتـه             

م للمطالبـة   فلهم احلق يف مواصلتها، وبالتايل فإن رفعهم للدعوى بامسه        
حبق شخصي متعلق مبوروثهم عدمية السند وغري مقبولة، وأن حمكمـة           

تكـون قـد    " أن من مات عن حـق فلورثتـه       "املوضوع ملا قبلتها بعلة     
  .أساءت تطبيق هذه القاعدة وعرضت قرارها للنقض

 

  

  ألجـلـه
  . قضى اجمللس األعلى جبميع غرفه بنقض القرار املطعون فيه

 :املقـرر  –لعلي العبودي رئيس الغرفة األوىل      عبد ا   السيد :الرئيس
 البـاتول الناصـري    السيدة   :رؤساء الغرف  ‐سعد غزيول برادة    السيد  

 رئـيس غرفـة األحـوال        السيد إبراهيم حبماين   ،رئيسة الغرفة التجارية  
 الـسيدة   ، رئيس الغرفة اإلدارية    أمحد حنني  الشخصية واملرياث، السيد  

 السيد الطيب أجنـار رئـيس       جتماعية، رئيسة الغرفة اال   مليكة بنزاهري 
  .السيدة فاطمة احلالق :احملامي العام ‐  اجلنائيةالغرفة
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 2945 القرار عدد

  2010 دجنرب 29الصادر بتاريخ 
  5091/6/7/2006يف امللف اجلنحي عدد 

 

  

  جرائم املخدرات
  . البحث يف املصدر غري املشروع لألموال–مصادرة األموال العقارية  ‐

  
ت للمحكمة أن املبالغ املالية متحصلة من ارتكاب إحدى جرائم إذا ثب

، 21/05/1974 من ظهري 11املخدرات فإنها حتكم مبصادرتها طبقا للفصل 
وتقتفي أثر تلك املبالغ إىل ما قد تكون آلت إليه عندما يتم دجمها يف أموال أخرى 

ا املصادرة كعائدات أو حتويلها إليها أيا كان نوعها ولو كانت عقارات، ومتدد إليه
  .مالية ويف حدود مبالغها

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 مـن قـانون املـسطرة       542حيث إنه، تطبيقا ملقتضيات املادة      : يف الشكل 

أن قـررت   ) القسم اجلنائي السابع  (اجلنائية، سبق للهيئة املعينة للنظر يف القضية        
ة من غرفتني جمتمعتني، وعـني       إحالتها إىل هيئة للحكم مكون     14/02/2007بتاريخ  

الغرفة ) 18القرار رقم    (29/03/2007السيد الرئيس األول للمجلس األعلى بتاريخ       
 20/06/2007لتضاف إليها، مث قررت هيئة الغرفتني بتاريخ        ) القسم الثاين (املدنية  

  .إحالة القضية للبت فيها إىل اجمللس األعلى مبجموع غرفه
من لدن الطاعن بإمضاء األسـتاذ حممـد جنيـب          ونظرا للمذكرة املدىل بها     

الفزكاوي احملامي بهيئة احملامني بتطوان، املقبول للرتافع أمام اجمللس األعلـى،           
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واملتضمنة ألسباب الطعن بالنقض، وعالوة على ذلك فإن طلب النقض موافـق            
  .ملا يقتضيه القانون، فهو مقبول شكال

ة النقض األوىل والوسيلتني الثانية     يف شأن الفرع األول من وسيل     : ويف املوضوع 
والثالثة، املتخذة جمتمعة من انعدام األساس القانوين وانعـدام التعليـل، وخـرق             

 مـن القـانون     44 من قانون املسطرة اجلنائيـة والفـصل         554مقتضيات املادة   
اجلنائي، ذلك أنه من جهة أوىل، فقد سبق للمجلس األعلـى أن أصـدر قـرارا يف                 

، قضى بنقض القـرار االسـتئنايف       3000/8 حتت عدد    26/12/2002 النازلة بتاريخ 
السابق فيما قضى به من مصادرة أمالك عقارية للعارض، استنادا إىل أن عبـارة              

 11الواردة يف الفصل    ) مجيع املبالغ املالية املتحصل عليها من ارتكاب اجلرمية       (
يـة املنقولـة ولـيس      ، إمنا يقصد بها النقود أو القيم املال       21/05/1974من ظهري   
وخبالف ما قضى به قرار اجمللس األعلى هذا، فإن حمكمة االسـتئناف            . العقارات

املطعون يف قرارها محلت الفصل املذكور ما ال حيتمل حني ذهبت، وعن خطـأ،              
إىل احلديث عن املال وما يؤول إليه وانتهت يف تفسريها إىل اعتبار العقار مـشموال    

ة، فإن احملكمة مل تتقيد بالنقطة القانونية اليت بت فيها          باملصادرة، ومن جهة ثاني   
اجمللس األعلى عندما قضت مبصادرة العقارات اململوكـة للعـارض، رغـم أن             
اجمللس األعلى مبقتضى قراره السابق كان نقض القرار االستئنايف الذي كان قضى            

ة  املـذكور الـذي مل يـنص علـى مـصادر           11مبصادرتها استنادا إىل أن الفصل      
العقارات، وإمنا ختضع هلا النقود والقيم املنقولة، ومن جهة ثالثـة، فإنـه طبقـا               

 من القانون اجلنائي ال جيوز احلكم باملصادرة إال يف األحوال اليت يوجد             44للفصل  
 املذكور ال يتـضمن اإلشـارة للعقـارات يف          11فيها نص خاص صريح، و الفصل       

صادرتها يف جرائم املخدرات، إذ لـو       معرض حتديد األشياء اليت جيب حجزها و م       
كان املشرع قصد مصادرة العقارات لنص على ذلك صراحة و انتهى العارض إىل             
أن احملكمة، ملا قضت مبصادرة عقارات مملوكة له، مل تعلـل مـا قـضت بـه                 

  .وخرقت فصول القانون املذكورة مما يعرض قرارها للنقض واإلبطال
 على القرار املطعون فيـه، فقـد جـاء يف           حيث، إنه خالفا ملا ينعاه الطاعن     

 21/05/1974 مـن ظهـري      11ملا ورد يف الفـصل      : "تعليله مايلي على اخلصوص   
يتعني على احملاكم يف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف الفصول السابقة           : (التايل

وكذا مجيع املبالغ املالية املتحـصل عليهـا مـن ارتكـاب            ... أن تصادر املواد    
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، فإن املشرع بذلك مل يستثن األموال اليت حصل عليها املـتهم مـن              .)..اجلرمية  
  .أفعال غري مشروعة وأصبحت يف عداد ما يؤول إىل املال وهو العقارات

 من  11وحيث تبعا ملا ذكر فإن هذه احملكمة تكون هلا االقتناع بأن الفصل             ... 
 االجتـار يف    الظهري املذكور نص على مصادرة األموال املتحصل عليها من جراء         

املخدرات وعلى كل املمتلكات الـيت مـصدرها مـال متحـصل مـن التعامـل                
باملخدرات ولو كانت عقارات هي بالضرورة يف حكم مـا آل إىل املـال، وبالتـايل                
استوجب مصادرة عقاراته اليت ال غبار على أنها من أموال تراكمت من اجتـاره يف   

  ...".املخدرات 
 أن حمكمة اإلحالة املطعـون يف قرارهـا، قـد           وحيث يتجلى من هذا التعليل    

اجتهدت يف تبيان نطاق املصادرة واألموال املشمولة بهـا يف جـرائم املخـدرات              
 على اجلرمية اليت أدين بهـا  21/05/1974 من ظهري 11تطبيقا ملقتضيات الفصل    

  .العارض يف القضية
ات، وحيث، إن مقتضيات هذا الفصل اخلاص باملصادرة يف جـرائم املخـدر           

وبالنظر إىل منطوقها وإىل غاية املشرع منهـا، ال متنـع احملكمـة وهـي حتكـم                 
باملصادرة كعقوبة إضافية من أن تتتبع املبالغ املالية اليت ثبت هلا أنها متحـصلة              
من ارتكاب إحدى جرائم املخدرات اليت يتعني فيها احلكم باملصادرة، وأن تقتفي            

 إليه عندما يـتم دجمهـا يف أمـوال أخـرى أو     أثر تلك املبالغ إىل ما قد تكون آلت       
حتويلها إليها أيا كان نوعها، وأن متدد إليها املصادرة كعائـدات ماليـة متحـصل               
عليها من ارتكاب تلك اجلرائم ويف حدود مبالغ تلك العائـدات، علـى شـرط أن                
تتقيد بالضوابط القانونية العامـة واخلاصـة للعقوبـة املـذكورة كمـا وردت يف               

 من ظهري   11 من جمموعة القانون اجلنائي والفصل       45 و   44 و   42 و   36/5الفصول  
، األمر الذي جاء معه القرار املطعون فيه، يف شأن مـا ذكـر، معلـال     21/05/1974

 من  544تعليال كافيا من الناحيتني الواقعية والقانونية، ومل خيرق مقتضيات املادة           
وعة القـانون اجلنـائي يف شـيء،        من جمم  44قانون املسطرة اجلنائية وال الفصل      

  فكان الفرع والوسيلتان املستدل بها يف هذا الشأن غري مبينة على أساس قانوين، 
لكن يف شأن الفرع الثاين من وسيلة النقض األوىل املتخذة من انعدام األساس             
القانوين وانعدام التعليل، ذلك أن البحث اجملـرى حلـصر ممتلكـات العـارض              

لة، ولبيان مصدرها ومـا إذا كانـت متحـصلة مـن االجتـار يف               العقارية واملنقو 
املخدرات، قد أجنز من طرف جهة غري خمتصة، فجاء مبهما وغامضا فيما خيص             
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كون مصدر املمتلكات احملكوم مبصادرتها هو األموال اليت حصل عليها العارض           
من نشاطه يف تهريب املخدرات وعمل على تبييضها باقتنـاء عقـارات، وذلـك              

تنادا إىل املعلومات املتوفرة لدى املصلحة اليت أجنزت البحث، من دون ذكـر             اس
ملصدر هذه املعلومات لتقدير حجيتها، فتكون احملكمة ملا صـادرت ممتلكـات            
العارض استنادا إىل ما ذكر ومن غري أن تناقش ما متسك به من أن أساس ثروته هو             

يا، قد جعلـت قرارهـا منعـدم        نشاطه يف التجارة يف املالبس بني املغرب واسبان       
  .التعليل، ومن مثة عرضة للنقض واإلبطال

  . من قانون املسطرة اجلنائية370 و 365بناء على املادتني 
 مـن قـانون     3 والبنـد رقـم      365 من املادة    8حيث إنه مبقتضى البند رقم      

املسطرة اجلنائية جيب أن حيتوي كل حكم أو قـرار علـى األسـباب الواقعيـة                
  .ة اليت ينبين عليها وإال كان باطال، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامهوالقانوني

يـتعني علـى    : "  علـى أنـه    21/05/1974 من ظهري    11وحيث ينص الفصل    
احملاكم يف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف الفصول السابقة أن تصادر املـواد             

ا مجيـع املبـالغ      من القانون اجلنائي، وكذ    89والنباتات احملجوزة تطبيقا للفصل     
املالية احملصل عليها من ارتكاب اجلرمية، وتأمر كذلك حبجـز أدوات ومنـشآت             

  ...".حتويل النباتات أو صنعها والوسائل املستعملة لنقلها 
وحيث لئن انقادت حمكمة اإلحالة لقرار اجمللس األعلى خبـصوص إجـراء            

ادرتها، إال أنهـا    حبث حول املصدر غري املشروع ملمتلكات العارض احملكوم مبص        
أي احملكمة مل تربط يف تعليلها، ربطا واقعيـا وقانونيـا بـني ارتكـاب األفعـال                 
اإلجرامية اليت متت إدانة الطالب بها وبني ما حكم مبصادرته من أمـوال مملوكـة               

إن األمـر يـستوجب     : "له، فهي اكتفت يف تعليلها، وبصفة جمملة وعامة، بقوهلـا         
ار على أنهـا مـن أمـوال تراكمـت مـن اجتـاره يف               مصادرة عقاراته اليت ال غب    

، دون توضيح للكيفية والظروف اليت مت فيها ذلك، أو تبيان للعمليـات             "املخدرات
اإلجرامية اليت حتصلت منها تلك األموال، خاصة إن حكـم باملـصادرة كعقوبـة              
إضافية، ألن العربة هي بتعليل ثبوت العالقة املذكورة، وعليه فإن احملكمـة ملـا              
قضت مبصادرة ممتلكات العارض على النحو الوارد يف منطوق قرارهـا، دون أن             
تربز مبا فيه الكفاية يف تعليلها لذلك كون األموال احملكوم مبـصادرتها متحـصال              
عليها مباشرة أو بصفة غري مباشرة، كليا أو جزئيا، من األفعال اجلرمية اليت متـت           
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ا، خبصوص مـا ذكـر نـاقص التعليـل          إدانته بها ال من غريها، فقد جعلت قراره       
  .املوازي النعدامه، ومعرضا بالتايل للنقض واإلبطال

 من قانون املسطرة اجلنائيـة،      550ونظرا ملقتضيات الفقرة األوىل من املادة       
  .فقد قرر إحالة القضية على حمكمة االستئناف بالرباط

  

  من أجله
  .فيهقضى اجمللس األعلى جبميع غرفه بنقض القرار املطعون 

السيدة فاطمـة   :  املقرر –السيد الطيب أجنار رئيس الغرفة اجلنائية       : الرئيس
السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجاريـة، الـسيد         :  رؤساء الغرف  –بزوط  

إبراهيم حبماين رئيس غرفة األحوال الشخصية واملرياث، السيد أمحد حنني رئيس           
 رئيسة الغرفة االجتماعيـة، الـسيد حممـد         الغرفة اإلدارية، السيدة مليكة بنزاهري    

  .السيد أمحد املوساوي:  احملامي العام–العالمي رئيس الغرفة املدنية 
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  5349القرار عدد 

  2010  دجنرب 27الصادر بتاريخ 
  708/1/4/2006عدد املدين لف يف امل

 

  

  شفعة
  . األمر بإجراء حتقيق‐ صفة شريك يف املال املشاع ‐ إثبات ‐

دت احملكمة رسم املخارجة املستدل به من طرف الوريث، طالب          ملا استبع 
الشفعة، إلثبات صفته كشريك يف الشياع مع شركاء أبيه املوروث يف العقار املبيع             

املدعى فيه، دون أن جتري حبثا ولـو يف عـني           وردت طلب استحقاقه نصيبه يف      
ـ        املكان للتأكد من عالقة العقار     ذكور، ويف   املطلوب شفعته مبوضـوع الرسـم امل

استحقاقه للنصيب وقدره، فإن قرارها يكون ناقص التعليـل املـوازي النعدامـه             
  . وبالتايل معرضا للنقض

  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه الـصادر عـن             

دعـاء   ا 36/2003 يف امللـف رقـم       11/11/2004حمكمة االستئناف بتطوان بتاريخ     
طالبة النقض بأن والدها ومورثها كان ميلك ضمن فريق أوالد بـن جنمـة قطعـة                
أرضية فالحية تسمى تكلت تلقب بقطعة السلمانية حبدودها ومساحتها الـواردة           
باملقال االفتتاحي تقع مبحارث الزاوية بين خبتبين زيات بو أمحـد، وبـأن بعـض               

ببيعهـا للمـدعى عليهمـا بتـاريخ        شركاء أبيها املذكورة أمساؤهم باملقال قاموا       
، وأنها تضررت من جراء البيع طالبة احلكـم بـشفعتها مـا اشـرتاه               20/2/2000

املدعى عليهما حسب سند شرائهما املرفق مع أدائهما اليمني على أن مثن البيـع              
ظاهره كباطنه، كما تقدمت مبقال إصالحي جاء فيه أنها من ورثة والدها املذكور،             

خرج مع فريق بن جنمة بالقطعة األرضية الكائنة مبوضـع تكلـت            وأن هذا األخري    
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حبدودها املذكورة باملقال اإلصالحي، وبأنها الزالت مشاعة بني أوالد بـن جنمـة             
طالبة احلكم باستحقاقها نصيبها يف القطعة األرضـية املـذكورة، وباسـتحقاقها            

 علـى أن الـثمن      شفعة النصيب الباقي املباع للمدعى عليهما وتوجيه اليمني هلما        
احملدد بالعقد هو الثمن احلقيقي للبيع، وأدلت بتوكيل خاص وبـصورة مطابقـة             
لرسوم اإلراثة واملخارجة والشراء، فأجاب املدعى عليهما ببطالن التوكيل العريف          

 وبأن املدعية تنفي علمها بالتوكيـل وبالـدعوى املرفوعـة           18/4/2000املؤرخ يف   
ىل بيان احلصة اليت ستشفع بها املدعية، وإىل إثبات         بامسها، وبأن الدعوى تفتقر إ    

متلك وحيازة احلصة، وبأن حدود القطعة املطلـوب شـفعتها ختـالف حـدود              
القطعة اليت اشرتياها، وأن رسم املخارجة احملتج به يتضمن مثاين قطع أرضـية             
مبوضع تكلت وليس من بينها قطعة تنطبق على حمل الشراء أو املذكورة باملقال،             

 سـنة،   30نهما اشرتيا قطعتهما بناء على رسم إثبات حيازة البائعني هلـا مـدة              وأ
وتقدمت املدعية مبذكرة تصحيحية تضمنت احلدود احلقيقيـة للمـدعى فيـه،            
وبطلب استفسار شهود رسم إثبات احليازة وبأن هذا الرسـم أجنـز بعـد تـاريخ      

 بها للتأكـد ممـا إذا       الشراء، فأمرت احملكمة بإجراء خربة ملطابقة الرسوم املدىل       
كانت احلدود الواردة باملقال اإلصالحي هي جزء من القطعـة األرضـية برسـم              

 أم ال، وبعد وضع اخلبري لتقريره عقب الطرفان عليـه وأدلـت             1590الشراء عدد   
 يتضمن شهادة شهوده كون املدعى فيـه        298/02املدعية برسم إثبات حال عدد      

هما بعدم ثبوت موجبات الشفعة املتطلبـة       الزال على الشياع وطعن املدعى علي     
قانونا، وبعد متام اإلجراءات قضت احملكمة االبتدائية وفق الطلب حبكم اسـتأنفه            
الطرف املدعى عليه وألغته حمكمة االستئناف وقضت برفض الطلـب بقرارهـا            

  . املطعون فيه
جلي  انعدام التعليل املت    الوسيلة الوحيدة  حيث تعيب الطالبة على القرار يف     

 177يف نقصانه وفساده، ذلك أن املدعية أدلت إلثبات دعواها برسم خمارجة عدد             
 يثبت شركتها يف الشياع مع شركاء أبيها يف القطعـة املـذكورة             20/4/1970بتاريخ  

مما تكون معه حالة الشياع والشركة ثابتة، غري أن القرار املطعون فيه مل يتعرض              
 ورد رسم املخارجة بعلة أنه غري خماطـب         هلذين الرمسني ومل يناقش مضمونهما    

عليه يف حني أن الطالبة أجابت بأن قاضي التوثيق اطلع عليه وتبني له أنه يتـوفر                
على كافة الشروط املتطلبة يف مثله فأذن للطالبة باستخراج نسخة منه خماطب            
عليها وهي املدىل بها مما جيعل االنتقاد املوجه إىل الرسم غـري صـحيح وكـان                

ار ناقص التعليل، ومن جهة أخرى فإن رسم املخارجة يؤكد أن قـسمة متـت               القر
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بني أوالد بنعيسى وأوالد بن مرزوق وأوالد جنمة وأن كل فريق مـازال ميلـك مـع                 
فريقه النصيب الذي آل إليه مبوجب القسمة املذكورة على وجه الشياع بني أفراد             

 يؤكد  284 حتت عدد    30/8/2004كل فريق وأدلت أيضا برسم إثبات حال مؤرخ يف          
أن الرتكة والشياع بني أوالد جنمة قائمة، إال أن القرار املطعـون فيـه مل يناقـشه                 
واكتفى بقوله أن رسم املخارجة غري خماطب عليه معتمدا يف ذلك علـى إفـادة               
الناسخ احلسن العلمي ومل يناقش خطاب القاضي على نسخة الرسـم املـذكور             

ملقررة، إضافة إىل أن طالب اإلفادة من الناسـخ ال          املستخرجة طبقا لإلجراءات ا   
دخل له يف النازلة، كما أن رسم احليازة مقام بطلب من املشرتي وهـو مـؤرخ يف                 

 سابق على رسـم     20/2/2000 مما يكون معه رسم الشراء حمررا بتاريخ         4/3/2000
  . احليازة، وأن القرار فاسد التعليل مبا يوازي انعدامه ويوجب النقض

 177 ما أثارته الطاعنة ذلك أنها أدلت برسم خمارجة عدد           تبني صحة حيث  
 يفيد أن القسمة متت بني الفرقاء الثالثة وهم أوالد بنعيـسى وأوالد             20/4/1970يف  

بن مرزوق وأوالد بنجمة ومنهم والد الطاعنة عبد الرمحان بنجمة، كما أدلت برسم             
 202 أوالد بنجمة و بإراثة عدد        يتعلق بالشركة بني   30/8/2004إثبات حال مؤرخ يف     

 تفيد أنها من ورثة عبد الرمحان بنجمة، وقد ردت احملكمـة            28/11/1996وتاريخ  
 بأنه جمرد زمام دون أن تبحث فيما إذا كان أصله خماطبا عليـه،              177الرسم عدد   

وردت طلب استحقاقها نصيبها يف املدعى فيه لتعلقه بالرسم املذكور، وبأنهـا مل             
لنصيبها يف املدعى فيه، دون أن جتري حبثا ولو يف عني املكان للتأكـد            تكن حائزة   

من عالقة العقار املطلوب شفعته مبوضوع الرمسني املذكورين وتبحث يف طلـب            
استحقاقها نصيبها وقدره وملا مل تقم بذلك فقد جاء قراها ناقص التعليـل وهـو               

  . مبثابة انعدامه ومعرضا للنقض
  هلذه األسباب

  .  جبميع غرفه بنقض القرار املطعون فيه األعلىساجملل قضى
 –األحوال الشخصية واملـرياث      غرفة   رئيسإبراهيم حبماين     السيد :الرئيس

 حممد اخليامي رئـيس الغرفـة       :رؤساء الغرف  ‐عائشة القادري   السيدة   :املقرر
 املدنية، السيد الطيب أجنار رئيس الغرفة اجلنائية، السيدة مليكة بنزاهري رئيـسة           

الغرفة االجتماعية، السيد عبد الرمحن مزور رئيس الغرفة التجارية، السيد أمحـد            
   .السيدة فاطمة احلالق :احملامي العام ‐ حنني رئيس الغرفة اإلدارية
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  1347عدد  القرار

  2011 مارس  28الصادر بتاريخ 
  513/1/3/2006دين عدد امللف  امليف

 

  

  حماماة
  . ولية التقصريية املسؤ‐ تنفيذ الوكالة بأجر ‐

املنسوب للمحامي يف متثيله لألطراف أمام القضاء، وإن        قصريي  التاخلطأ  إن  
وبنسبة ما سببه فعله مـن ضـرر يف         ته فيه،   ساهميف حدود م  إال  عنه  ال يسأل   ثبت،  

تكون مسؤوليته كاملة يف مجيع القضايا      فال  كل قضية ويف أية مرحلة من مراحلها،        
  .ا يف مجيع املراحل وثبت تقصريه فيهاإال إذا كان هو املسري هل

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 والقرار املطعون فيه الصادر عـن حمكمـة         ،حيث يؤخذ من حمتويات امللف    

 يف  16/3/2005بتـاريخ    1166/01‐67‐68االستئناف بالدار البيضاء حتـت عـدد        
دعـت   أن مؤسسة سيت بنـك ا      2739/04‐40‐41امللفات املضمومة ذات األعداد     

 كـان مكلفـا     )أ( محيـد    األسـتاذ مبقال أمام احملكمة االبتدائية بنفس املدينة أن        
بالدفاع عن حقوقها بصفة اعتيادية يف قضايا احملجوزات اليت تتوصل بهـا مـن              
خمتلف احملاكم يف نطاق احلجز لدى الغري، وأنها كلفته للـدفاع عنهـا يف قـضايا                

تعاونية املغربية للتصبري لفائـدة حممـد       ثالث، تتعلق األوىل باحلجز على أموال ال      
، وتتعلق الثانية باحلجز على أموال شـركة فنـدق صـباح لفائـدة شـركة                )ص(

يف ) س(لفائدة بوشـعيب    ) م(ديسرتيلوك، والثالثة تتعلق باحلجز على أموال حممد        
حسابات احملجوز عليهم املذكورين لدى احملجوز لديها سيت بنك، وأنها وجهـت            

ميها املذكور إلبالغ احملكمة يف جلسات التوزيع احليب بعدم وجـود           رسائل إىل حما  
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أموال لديها للمحجوز عليهم، إال أنه مل يدل للمحكمة بالتصريح السليب، فسجلت            
ختلفها وقضت عليها يف تلك القضايا بعدم حصول االتفاق، فوجهت لـه رسـائل              

إال أنه مل يقم    مرفوقة مبقاالت حلضور جلسات تصحيح احلجز واملصادقة عليه،         
باإلجراء املناسب، ولذلك فهو مسؤول عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي طالبـة          
احلكم عليه بالتعويض عنهما، وبعد جواب املدعى عليه وإدخال شركيت التـأمني            
سينيا والوفاق وجوابهما يف املوضوع واألمر خبربة وإجنازها على الدفاتر التجاريـة            

ك املغرب وجوابه يف املوضـوع وانتهـاء اإلجـراءات،          احملجوز لديها ومراسلة بن   
 درهـم عـن     2.669.526قضت احملكمة على املدعى عليه بأدائه للمدعية مبلـغ          

الضررين املادي واملعنوي، وإحالل شركيت التأمني الوفاق وسينيا حملـه يف األداء،            
 يف  )أ( وشركيت التأمني الوفاق وسينيا احلكـم املـذكور، وأثـار            )أ(فاستأنف محيد   

أسباب استئنافه ويف املذكرات الالحقة ملقال االسـتئناف بـأن اخلـربة املنجـزة              
ابتدائيا أثبتت بأن شركة سيت بنك مل تكن وقت وقوع احلجز تتوفر على أي مبلـغ                

 من قانون املسطرة املدنيـة مل       494لفائدة احلاجزين، ومبا أن مقتضيات الفصل       
الفرصة لإلدالء بالتصريح اإلجيايب، أو مبا      تطبق لكون احملجوز لديها مل تسمح هلا        

 ومل يكـن    ،تتوفر عليه، فإن املسؤولية ال تعود إىل الطاعن الذي مل تقع مقاضـاته            
طرفا يف األحكام املستدل بها بصفته الشخصية، وعلى الفرض اجلديل أنه مل يدل             
 بالتصريح ومل حيضر اجللسة األوىل، فإن ذلك ليس هو السبب املباشر يف حصول            

الضرر، وال يؤدي إىل مسؤوليته، ولذلك فأركان املسؤولية الواجب توافرهـا غـري             
قائمة، لكون الرابطة السببية تنقصها، ألن املطلوبة سيت بنك ألغت نيابته وكلفت            
األستاذ الفكاك للسري باملساطر، فمنعته من الدفاع القائم على التفسري الـصحيح            

ن القرار الـصادر بـشأن مبلـغ        أ، علما ب  قانون املسطرة املدنية   من   494للفصل  
 درهم املؤدى إىل حممد صاحلي قد صدر عـن قاضـي املـستعجالت              2.180.450

وبصفته هذه ال يكون له تأثري على حقوق األطراف يف اجلوهر وأن حماضر عـدم               
حصول االتفاق حررت رغم ختلف أحد األطراف يف اجللسة األوىل وأن الطاعن مل             

وزيع احليب املتعلقة باحلجز بني يدي سيت بنك من طـرف           يشعر مبآل مسطرة الت   
 على حساب التعاونية املغربيـة للتـصبري حبيـث مل يعلـم مبـصري               )ص(حممد  

ومل ،  8/5/2000املصادقة على احلجز بسبب سحب نيابته على البنك ابتداء مـن            
 494يكن يعلم هل قامت سييت بنك يف استئنافها بإثارة الفقرة الثالثة من الفـصل               

، ولذلك فال ميكن إقرار مسؤوليته جملرد حتقق واقعة         قانون املسطرة املدنية  من  
معينة، وإمنا باستقراء وتتبع مجيع املعطيات يف مجيع املراحـل للوقـوف علـى              
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 وملا تعلق األمـر بنقطـة       ،األسباب اجملتمعة اليت أدت بشركة سيت بنك إىل األداء        
 املصادقة إال إذا أحرزت قوة الشيء       كن مساءلة الطاعن عن أحكام    ميقانونية فال   

املقضي به، وأقفل باب القضاء بشأنها بصفة نهائية، مؤكدا بأن مسؤوليته مـؤمن             
عليها لدى شركة التأمني سينيا، ومؤمن على مسؤوليته اجتاه الزبناء بواسطة هيئة            
احملامني بالدار البيضاء لدى شركة التأمني الوفاق، وبعد جواب كل طـرف عـن              

ف الطرف اآلخر وانتهاء الردود قضت حمكمة االستئناف باعتبار اسـتئناف           استئنا
 اسـتئناف شـركة التـأمني       ت جزئيا ورد  )أ(شركة التأمني الوفاق واستئناف محيد      

سينيا، وإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به من إحالل شـركة التـأمني الوفـاق               
أمني سينيا حمل مؤمنهـا     واحلكم بإخراجها من الدعوى، وبتعديله بإحالل شركة الت       

يف أداء مجيع املبالغ احملكوم بها وتأييده يف الباقي، وذلك بقرارها املطعون فيـه              
 من الطالب بأسباب أجاب عنها حمـامي املطلـوبني ملتمـسا رفـض الطلـب،              

 عقدها اجمللـس األعلـى مبجمـوع غرفـه          28/3/2001وأدرجت القضية جللسة    
 وختلف حمامي املطلـوبني     ، عن الطالب  وحضر هلا األستاذ عبد السالم احلضري     

رغم التوصل، وأكد األستاذ احلضري يف مرافعته الشفوية ما جاء يف مذكرتـه مـن               
أسباب ودفوع مستدال باجتهادات اجمللس األعلى، طالبا نقض القـرار املطعـون            

  .يه من جديدف تفيه وإحالته على حمكمة االستئناف للب
حيث يعيب الطـاعن علـى القـرار         :هايف شأن الوسيلة الثانية املستدل ب     

 وخرق الفـصل    قانون االلتزامات والعقود   من   904 و 903التطبيق الفاسد للفصلني    
 من نفس القانون ذلك أن احملامي مطالب حقا ببذل عناية الرجـل املتبـصر               78

حي الضمري وأنه ملزم بتنفيذ أوامر موكله مبا يضمن حتقيق النتائج املرجـوة، وأن              
وم عند إخالله بهذه املبادئ، إال أن هذه املسؤولية ليست مفرتضـة            مسؤوليته تق 

جملرد وقوع اخلطأ أو اهلفوة، وإمنا تقوم على أساس القواعد العامة للوكالة الـيت              
توجب حتقق مجيع العناصر اليت أوجبها املشرع من خطأ وضرر وعالقة سـببية             

م على شركة سيت بنـك      بينهما، وأن الطاعن أثبت أمام حمكمة املوضوع، بأن احلك        
مل يكن بسبب عدم اإلدالء بالتصريح السليب، وإمنا من جراء عدم تـأمني الـدفاع               
عن مصاحلها أمام حمكمة االستئناف وإن اقتضى احلال أمام اجمللس األعلـى ويف             
مجيع األطوار اليت أعقبت سحب النيابة عن الطاعن غري أن حمكمة االسـتئناف             

 494شركة سيت بنك إثارة الدفوع املنبثقة من الفصل         بأنه كان على     ":ردت الدفع 
، يف حـني لـو      " أمام حمكمة املصادقة عن احملجـوز      قانون املسطرة املدنية  من  

استمر الطاعن يف الدفاع عن الشركة املذكورة إىل أن صدرت القرارات االنتهائية،            
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يات وقال القضاء كلمته بصفة نهائية، فإنه جيوز للمحكمة حينئذ تطبيـق مقتـض            
 املذكورين، وما دامت النيابة قد      قانون االلتزامات والعقود   من   904 و 903الفصلني  

سحبت منه ومل يتأت له الدفاع حول النقط القانونية اليت ال زال النـزاع بـشأنها                
قائما مل ينته حلد اآلن، ومل تدل شركة سيت بنك مبـآل امللفـات أمـام اجمللـس                  

 قد طبقت الفصلني املـذكورين يف قرارهـا         األعلى، فإن حمكمة االستئناف تكون    
  .تطبيقا فاسدا وعرضته للنقض

ما عابه الطاعن على القرار، ذلـك أن النـزاع يـروم مـسؤولية     حيث صح    
 عما أصاب املطلوبة من ضرر نتيجة صـدور حكمـني           )أ(الطالب األستاذ محيد    

ضية أخرى،  عليها باملصادقة، وأمر استعجايل ثالث بتسليم املبالغ احملجوزة يف ق         
وملا كانت عالقة احملامي مبوكله فضال على أنها منظمة بقانون احملاماة الصادر            

 جيب على احملـامي أن      : " منه بأنه  46 الذي يقضي الفصل     10/9/1993آنذاك يف   
 مـن نفـس     47 وأن املوكل عمال بالفصل       "يتتبع القضية اليت كلف بها إىل نهايتها      

 903، فـإن الفـصلني       " من التوكيل يف أية مرحلة     ميكنه أن جيرد حماميه   " القانون  
 اللذين استند عليهما القرار املطعون فيه لرتتيب املسؤولية على          ع.ل.ق من   904و

الطاعن لئن كانا يقضيان بأن على الوكيل أن يبذل يف أداء املهمة اليت كلـف بهـا                 
كـل  عناية الرجل املتبصر حي الضمري وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحـق باملو            

ن هذه االلتزامات تراعى بشكل أكثر صـرامة عنـدما          أنتيجة انتفاء هذه العناية وب    
تكون الوكالة بأجر فإن التزام احملامي وفقا للمقتضيات املذكورة حيـدد مبعيـار             
موضوعي وفق ما يقتضيه العرف يف املعامالت بني املوكل وحماميه يف إطار قانون             

تبصر الذي يراعي مـصاحل موكلـه دون أن         احملاماة، وهو معيار الرجل اليقظ امل     
يتواطأ مع الطرف اآلخر، أو يفشي سر املوكل إليه وملا كان التـزام احملـامي يف                

بذل عناية وليس بتحقيق غاية، فإن مسؤوليته       بإطار الضوابط املذكورة هو التزام      
 أركان املسؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببية وفقا ملـا           تبوثتقوم على أساس    

 من نفس القانون، مع وجوب كون هـذه الرابطـة الـسببية             78 به الفصل    يقضي
مباشرة، دون تدخل أسباب أخرى مساهمة أو مشاركة يف إحداث الضرر، وتبني من             

يب أثنـاء املـصادقة يف قـضية        ل أفضى بالتصريح الـس    )أ(سري النزاع أن األستاذ     
احلي، واحملكمة  سرحاين بوشعيب، وأثناء مناقشة سحب املبالغ يف قضية حممد ص         

مصدرة القرار املطعون فيه ملا اقتصرت فيه على حبث مسؤولية احملامي أثنـاء             
مرحلة واحدة من مراحل التقاضي وهي مرحلة الصلح الودي الذي مل يـدل فيـه               
الطاعن بالتصريح السليب يف اجللـسة األوىل ومحلتـه بـسببها مـسؤولية بقيـة               
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ة املنوطة به وأهمل تنفيذ التعليمات الـيت        املراحل، واعتربته مقصرا يف أداء املهم     
تلقاها من موكلته سيت بنك، مع أن مهام احملامي وفق ما يقتضيه قانون احملاماة              
وأعراف املهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإمنا            

 قضية  مهمته الدفاع عن األطراف ومتثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل           
 494ووفق ما يقتضيه القانون، وأن اجلزاء الذي رتبته الفقرة الرابعة مـن الفـصل               

 على احملجوز لديه، مل حتصر ترتيبه على عدم اإلدالء    قانون املسطرة املدنية  من  
بالتصريح يف مرحلة الصلح الودي الذي يتم إجراءه أمام قاضـي الـصلح والـذي               

هاد بنجاح الصلح من عدمه، وإمنا أوجبـت        يقتصر دوره يف هذه املرحلة على اإلش      
اجلزاء املذكور على عدم اإلدالء بالتصريح كذلك يف مرحلـة املـصادقة والـيت              

بأنه يستمع إىل األطراف فيما يرجع      (تقضي الفقرة الثالثة من نفس الفصل بشأنها        
للتصريح اإلجيايب الذي يتعني على احملجوز لديه أن يفـضي بـه أو جيـدده يف                

واعتربت احملكمة بأن شركة سييت بنك أدلت باألحكام القاضـية          ) فسهااجللسة ن 
باملصادقة على احلجز إلثبات اخلطأ املهين الصادر عن وكيلها، مع أن األسـتاذ             

 املومـأ   القـضيتني  أفضى بالتصريح السليب يف مرحليت املصادقة والسحب يف          )أ(
 باملـصادقة علـى     إليهما أعاله وأن قضية حممد صاحلي مل يصدر فيها أي حكم          

احلجز، ال من حمكمة املوضوع املختصة وال من أية جهة قضائية أخـرى، وإمنـا               
 درهم املأمور حبجـزه بـني       2.180.450اكتفى فيها بأمر سيت بنك بأن تضع مبلغ         

يدي عون التنفيذ لفائدة حممد صاحلي ضد احملجوز لديها اليت مل يسبق أن أدلت              
استئناف احلكم باملـصادقة واسـتئناف األمـر        بأي تصريح إجيايب، ومل تبحث يف       

بالسحب اللذين سحبت فيهما النيابة عن الطاعن، ومحلته مـسؤولية كـل تلـك              
القضايا الثالث يف كل املراحل مع أن سحب النيابة عن الوكيـل جيعـل املوكـل                
يتحمل مسؤولية بقية املراحل، وأن اخلطأ يف النازلة تقصريي، ال يسأل احملـامي             

ن ما ساهم به وبنسبة ما سببه فعله من ضرر يف كل قضية ويف أية مرحلة                فيه إال ع  
من مراحلها، وال تكون مسؤوليته كاملة يف مجيع القضايا إال إذا كان هو املسري هلا               
يف مجيع املراحل وثبت تقصريه فيها، فإنها خرقت الفصول أعاله وعللت قرارهـا        

  .امه وعرضته للنقضمبا أشري إليه تعليال فاسدا ينزل منزلة انعد
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  هلذه األسباب
  .املطعون فيه بنقض القرار  جبميع غرفهقضى اجمللس األعلى

الـسيد   :املقـرر  – عبد العلي العبودي رئيس الغرفة األوىل       السيد :الرئيس
 رئيـسة الغرفـة     الباتول الناصـري   السيدة   :رؤساء الغرف  ‐احلنفي املساعدي   

 يس غرفة األحوال الشخصية واملرياث، الـسيد       رئ  السيد إبراهيم حبماين   ،التجارية
 الـسيد يوسـف اإلدريـسي رئـيس الغرفـة           ، رئيس الغرفة اإلداريـة    أمحد حنني 
 :احملـامي العـام     ‐الطيب أجنار رئيس الغرفـة اجلنائيـة         السيد   ،االجتماعية

   .السيدة فاطمة احلالق
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  404القرار عدد 

  2011  يناير 31 الصادر بتاريخ
  1895/1/5/2007 عدد دين امللفامليف 

 

  

  وعد بالبيع 
  . البطالن القانوين‐ عدم تعيني الثمن ‐ عقار ‐
  . عدم تطبيق قاعدة اجلنائي يعقل املدين‐ دعوى امتام البيع ‐

ن عقد البيـع    إ، ف قانون االلتزامات والعقود   من   489 و 487 و 19طبقا للفصول   
ام البيـع مطابقـة إرادتـه       يشرتط يف انعقاده إذا ما أبدى املوعود له رغبته يف إمت          

إلرادة الواعد اليت عرب عنها يف وعده مطابقة تامة يف كل املسائل اجلوهرية الـيت               
والذي جيب أن يتم فيه هذا التوافق كتابة يف بيع العقارات وما ميكن             ،  تناوهلا العقد 

حني استخلصت أن إرادة طـريف العقـد مل         املوضوع  وحمكمة  ،  رهنه رهنا رمسيا  
ن قضاءها الذي انتهـى إىل أن       إ مل يعني يف العقد، ف     الذي ، ركن الثمن  تتطابق بشأن 

وصرحت مـن    ،البيع مل ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان العقد الذي هو الثمن           
 بطالنا بقوة القانون ال احلكـم بفـسخه، يكـون           الوعد بالبيع  بطالنتلقاء نفسها ب  

يف اخلـالف   حتقيق   إىل إجراء قرارها مرتكزا على أساس قانوين، ومل تكن يف حاجة          
دام أن عدم حصول الرتاضي على الثمن يؤدي إىل الـبطالن            ما،  الثمناحلاصل يف   

  .املطلق الذي يستتبع اعتبار العقد معدوما
 مـن   10إن التمسك بقاعدة اجلنائي يعقل املدين طبقا ملقتضيات الفـصل           

دام أن تعـرض      مـا  دعوى إمتـام البيـع،     ال ينتج أثرا يف      اجلنائيةقانون املسطرة   
 ومـن مثـة،     ،القاضي اجلنائي لقيام عقد البيع أو عدمه خيرج عـن اختـصاصه           

فللمحكمة املدنية أن تقضي يف دعوى تنفيذ عقد الوعـد بـالبيع وفقـا ألحكـام                
  .القانون املدين

  رفض الطلب
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  باسم جاللة امللك
راجعـه  ومن القرار املطعون فيه املشار إىل م      ،  حيث يستفاد من وثائق امللف    

 طالب النقض تقدم مبقال أمام احملكمة االبتدائيـة بطنجـة           )ش(أعاله أن جواد    
 وعـدا   10/2/2006 يوم   )أ( عرض فيه أنه أبرم مع السيد أمحد         23/3/2006بتاريخ  

بالبيع مصادقا على صحة توقيعه التزم مبقتضاه أن يبيع له مجيع العقار الكـائن              
 موضوع الرسم العقـاري     Iشاطئ   املدعوبوالية طنجة دائرة أصيلة مزارع برييش       

 II وكذا مجيع العقار الكائن بـنفس املوضـع املـدعو شـاطئ           . 20983/06عدد  
 ماليني  5 مليون درهم، تسلم منه البائع       40 بثمن   51273/06موضوع الرسم العقاري    

درهم على وجه التسبيق، وحددا معا يف الوعد بالبيع أجل شهر ونـصف إلمـضاء               
إال أن املطلوب يف النقض رغم حلول األجل مل يبد استعداده إلمتام            العقد النهائي،   

البيع وحترير العقد معه، مما جعله يقوم بوضع متبقى الثمن رهن إشارته ويوجـه              
طالبا احلكـم عليـه بإمتـام إجـراءات البيـع           . له إنذارا بذلك بقي بدون جدوى     

بة عقـد نهـائي     خبصوص العقارين املذكورين واعتبار احلكم الذي سيصدر مبثا       
وبعد جواب املدعى عليـه     . وأمر احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بتقييده      

املطلوب يف النقض وتقدميه ملقال مضاد أورد فيهما أن املـدعي مل يعـرض ومل               
والـذي  ) 24/3/2006أقـصاه   (يودع باقي الثمن املتفق عليه داخل األجل احملدد         

 وأن عدم وفائه بااللتزام أفضى      ،توجيه إنذار اقرتن بشرط فاسخ للوعد بالبيع دون       
إىل اعتبار الوعد بالبيع مفسوخا، طالبا اإلشهاد بفسخه والتـصريح باسـتحقاقه            
مبلغ العربون الذي توصل به كتعويض نهائي عـن األضـرار املاليـة والتجاريـة               

صدر احلكم برفض الطلب األصلي ويف الطلب املقابل بفـسخ عقـد            . الالحقة به 
 الطالب متمسكا بأن عرضه لباقي مثـن        استأنفهلبيع املربم بني الطرفني،     الوعد با 

 عليه بأن مثن البيـع      املستأنف وأجاب   ،البيع وإيداعه مت داخل األجل املتفق عليه      
هو تسعة ماليني درهم وأن اإليداع مل يتم داخل األجل، فأيدته حمكمة االسـتئناف              

  .قرار املطلوب نقضه وهو ال،بعلة أن العقد باطل خللوه من الثمن
يف شأن الوسيلة األوىل بفروعها من األول إىل الثـامن ومـن العاشـر إىل             

حيث يعيب الطاعن على القرار االسـتئنايف مـع احلكـم            :الثاين عشر جمتمعة  
 278 و 277 و 272 و 270 و 260 و 254 و 230االبتدائي خرق القانون الداخلي والفـصول       

قود، ذلك أن احلكم االبتدائي باستناده إىل أن         من قانون االلتزامات والع    478 و 282و
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العقد شريعة املتعاقدين وإىل االتفاق على الفسخ يف حالـة عـدم أداء املـشرتي               
لباقي الثمن، علل فسخ عقد الوعد بالبيع بتحقـق الـشرط الفاسـخ بعـدم أداء            

، وهو تعليـل غـري      24/3/2006العارض جمموع مثن البيع داخل األجل احملدد يف         
 على أساس قانوين، ألن الطالب وقبل حلول األجل أشعر املطلوب بواسطة            مرتكز

املفوض القضائي بتعيينه مكتب األستاذ علي منزلني املوثق بطنجة لتحرير العقد           
النهائي مث عرض عليه باقي الثمن املتفق عليه، وأن املطلوب هو الذي رفض دون              

سكوته وغيابه مـع أن مـشاركته       سبب استيفاء األداء، مما يعترب متماطال، كما أن         
 مـن قـانون     270ضرورية لتنفيذ االلتزام هو مبثابة رفض منـه طبقـا للفـصل             

 وأن العارض مل يكن ملزما بسلوك مسطرة العرض احلقيقـي           ،االلتزامات والعقود 
 مـن نفـس     278مادام البائع قد رفض قبول تنفيذ االلتزام، بل إنه طبقا للفـصل             

رض ألن الدائن أي البائع ختلـف عـن جملـس العقـد             القانون فإنه يعفي من الع    
واشرتط قبل ذلك أداء باقي الثمن املتفق عليه نقدا وإيداعه حبسابه البنكي قبـل              

 وبـالرغم مـن     ،إبرام العقد النهائي دون أن يثبت توفره على ضمانات إمتام البيع          
ل ن العارض مل يكتف فقط بإخطار البائع ويف أجل معقول قبل حلـو            إذلك كله ف  

األجل لتسلم باقي الثمن اإلمجايل وإبرام العقد النهائي وبنيته يف تنفيذ التزامه بـل              
إنه أودع باقي الثمن لدى املوثق املختار وبذلك فهو ال يعترب خمال بالتزامه، كما أنه               

 ما يفرض على املشرتي دفع الثمن قبل        ع.ل.ق من   478ليس يف مقتضيات الفصل     
، أكد من ملكيته للمبيع وحيازته له كما جاء باحلكم االبتدائي         التزام البائع بالبيع والت   

 من قانون االلتزامات والعقود يوجب أن يكون الثمن الذي ينعقد           487مث إن الفصل    
عليه البيع معينا، وال يسوغ أن يعهد بتعيينه إىل أحد من الغري، كما أنه ال يسوغ أن                 

يكـن هـذا الـثمن معروفـا مـن          يقع الشراء بالثمن الذي اشرتى به الغري مـا مل           
املتعاقدين، ومع ذلك جيوز الركون إىل الثمن احملدد يف قائمة أسعار السوق أو إىل              

 مـن نفـس القـانون       488 وأن الفصل    ،تعريفة معينة أو إىل متوسط أسعار السوق      
حدهما بالبيع واآلخر بالشراء وباتفاقهمـا      أجيعل البيع تاما مبجرد تراضي عاقديه       

 وعقد البيع املربم بني الطرفني تضمن       ،الثمن وشروط العقد األخرى   على املبيع و  
تراضيهما على عقد البيع باتفاقهما على املبيع وعلى حتديد الثمن، وأن اخلـالف             
بينهما حاصل يف مقداره، إذ أن كل واحد منهما يزعم مثنا خيتلف فيه عما يدعيـه                

.  املذكور أعـاله   488ى الفصل   اآلخر، وبذلك فعقد البيع القائم بينهما تام بناء عل        
وأن اختالفهما يف قدر الثمن بعد تأكيدهما على حتديده ال يؤدي إىل بطالن العقد،              
وإمنا إىل اجتهاد احملكمة يف إجياد احلل للخالف باالهتداء إىل املنطق والركون إىل             
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 ،التحقيق وإىل أهل املعرفة واخلربة أو غريها من احللول اليت ختدم احلق والعدل            
 من قانون االلتزامات والعقود أوجب إذا كان املبيـع عقـارا أو             489كما أن الفصل    

حقوقا عقارية أو أشياء أخرى ميكن رهنها رهنا رمسيا أن جيـري البيـع كتابـة يف                 
حمرر ثابت التاريخ، وأن القرار االستئنايف أساء تطبيق هذه املقتضيات حينما ساند            

 فيهـا   نيتـه   عقد البيع العقاري اليت اشـرتط      البائع يف وجهة نظره ملسطرة إبرام     
 رافضا اسـتيفاءه    ،إجبار املشرتي على الوفاء بباقي الثمن املتفق عليه عدا ونقدا         

بشيكات بنكية أو بتعهد بنكي أو بأية وسيلة أخرى ولو عن طريق املوثق مع متكني               
الـيت  البائع من وصل اإليداع، مث بعد ذلك حترير العقـد النهـائي، وأن الطريقـة           

اشرتطها البائع إلمتام البيع فيها خمالفة للفصل أعاله الذي يوجب أداء الثمن عند             
  .إجراء البيع النهائي كتابة وفق اإلجراءات البديهية للبيع العقاري

 فإن الفروع الثمانية األوىل من الوسيلة مل تأت بأي نعي علـى              من جهة،  كنل
ومـن  ،  البتدائي وهي بذلك غري مقبولة    القرار االستئنايف وإمنا انصبت على احلكم ا      

 مـن   489 و 487 و 19نـه طبقـا للفـصول       إ وخبصوص بقية الفروع، ف    جهة ثانية، 
ن عقد البيع يشرتط يف انعقاده إذا ما أبدى املوعود له رغبته يف إمتـام               إ، ف ع.ل.ق

البيع مطابقة إرادته إلرادة الواعد اليت عرب عنها يف وعده مطابقـة تامـة يف كـل                 
اجلوهرية اليت تناوهلا العقد والذي جيب أن يتم فيه هذا التوافق كتابـة يف              املسائل  

وحمكمة االستئناف حـني استخلـصت      . بيع العقارات وما ميكن رهنه رهنا رمسيا      
بأسباب سائغة يف نطاق سلطتها املوضوعية أن إرادة طريف العقد مل تتطابق بشأن             

ها الـذي انتهـى إىل أن البيـع مل          ن قضاء إركن الثمن وبالتايل مل يعني يف العقد، ف       
ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان العقد الذي هو الثمن ورتبت على ذلك بطالن              

 وجاء قرارها مرتكـزا علـى       ،عقد الوعد بالبيع، مل خترق املقتضيات احملتج بها       
أساس قانوين ومعلال تعليال صحيحا ومل تكن حباجـة إىل اختـاذ أي إجـراء مـن                 

ق يف اخلالف احلاصل يف الثمن ويف طريقة أدائه طاملـا أنهـا قـد               إجراءات التحقي 
 وبـذلك فـالفروع مـن       ،قررت أن عقد الوعد بالبيع مل ينعقد أصال بني الطرفني         

  .الوسيلة على غري أساس إال فيما وجه منها للحكم االبتدائي فهو غري مقبول
لة يف شأن الفرع التاسع من الوسـيلة األوىل والفـرع األول مـن الوسـي              

 306حيث يعيب الطاعن على القرار االستئنايف خرق الفصلني         : الثانية جمتمعني 
 من قانون املسطرة املدنية، ذلـك       3 من قانون االلتزامات والعقود والفصل       311و

قواعد آمرة وقواعد مكملة، وأنه ال يسوغ للقاضي أن         : أن القواعد القانونية نوعان   
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لقانونية اآلمرة إن مل تكن مرتبطـة بالنظـام         يثري من تلقاء نفسه تطبيق القاعدة ا      
والقـرار  . العام، إذ جيب على ذي املصلحة يف تطبيقها أن يثريها أمـام احملكمـة             

املطعون فيه قد غري موضوع الطلب املضاد املقدم من طرف البائع وكذا سـببه              
ثمن بدل اإلشـهاد    البصفة تلقائية، إذ قرر بطالن عقد الوعد بالبيع لعدم حتديده           

على فسخه لعدم أداء املشرتي لباقي الثمن كما طالب به البـائع واسـتجاب لـه                
 مبـدأ احلكم االبتدائي، وبذلك يكون قد اخطأ يف تقدير عناصر املناقشة وخـرق             

 من قانون املسطرة املدنية الذي يوجب علـى القاضـي           3حياد القضاء والفصل    
قائيا موضـوع الـدعوى أو      البت يف حدود طلبات األطراف، وال جيوز له أن يغري تل          

  .سبب هذه الطلبات
 ملا كان ختلف ركن من أركان االنعقـاد يف العقـد يـؤدي إىل               حيث إنه ،  لكن

 من قانون االلتزامـات والعقـود، وجيـوز         306بطالنه بقوة القانون طبقا للفصل      
 وكان الثمن يعترب ركنا مـن أركـان         ،للمحكمة أن تثري هذا النوع من البطالن تلقائيا       

البيع يف العقار، فإن حمكمة االستئناف حينما قضت برفض دعوى الطـاعن            عقد  
بإمتام البيع بسبب بطالن عقد الوعد بالبيع لعدم اشتماله على ركن الثمن تكـون              

 تطبيقا سليما، ومل ينتج عـن جمـرد         ع.ل.ق من   306قد طبقت مقتضيات الفصل     
 3 مبقتضى الفـصل     تطبيق الفصل املذكور تغيري موضوع الطلب أو سببه املمنوع        

من قانون املسطرة املدنية ما دام أن على القاضي أن يطبق القانون على النازلة              
  .ولو مل يطلبه األطراف صراحة مما يبقى ما أثري يف الفرعني على غري أساس

حيث يعيب الطاعن على القـرار       :يف شأن الفرع الثاين من الوسيلة الثانية      
ة بتحقيـق الـدعوى خبـصوص مثـن البيـع           خرق اإلجراءات املسطرية املتعلق   

 من قانون املسطرة املدنية، ذلـك       55املختلف بشأنه املنصوص عليها يف الفصل       
أنه إذا كان اخلالف بني البائع واملشرتي حول مبلغ مثن البيع بعد حتديده يف إطار               
عقد البيع أو الوعد بالبيع أو غريهما ال يرتب بطالن عقد البيع أو فـسخه، فـإن                 

اء يكون خمتصا الختاذ إجراءات التحقيق يف الدعوى واحلـسم يف اخلالفـات         القض
 من قـانون املـسطرة      55املعروضة عليه ولتفعيل دوره طبقا ملقتضيات الفصل        

ل اخلالف حول الثمن وفق اإلجـراءات املـسطرية ويف ضـوء أحكـام              املدنية حل 
 الدعوى تكمـن يف     وقواعد اإلثبات ووسائله، ألن الغاية من تشريع إجراءات حتقيق        

وجوب حل كل خالف أو منازعة مادية، والقضاء ال جيوز لـه رفـض الفـصل يف                 
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اخلصومة املعروضة عليه بعجزه عن احلسم فيها لعدم توفره علـى مقيـاس أو              
  .وسيلة معينة تساعده على بلوغ احلقيقة وكشفها أو اإلعالن عنها

لوعد بالبيع املـربم   إن حمكمة االستئناف حينما اعتربت أن عقد ا        حيث،  لكن
بني الطرفني باطل لعدم توفره على ركن الـثمن، مل تكـن حباجـة إىل سـلوك                 

 من قـانون املـسطرة املدنيـة        55إجراءات التحقيق املنصوص عليها يف الفصل       
دام أن عدم حصول     للتحقق من اخلالف احلاصل بني الطرفني يف مقدار الثمن ما         

. املطلق الذي يستتبع اعتبار العقد معدوما     الرتاضي على الثمن يؤدي إىل البطالن       
  .وبذلك فاحملكمة مل خترق املقتضيات احملتج بها والفرع على غري أساس

حيث يعيب الطاعن على القرار      :يف شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية      
اجلنـائي يعقـل    "خرق قاعدة مسطرية من النظام العام أضر به وخرق قاعـدة            

 ذلك أنه طبقا للفصل املذكور      ج،.م.ق من   10ها يف الفصل    املنصوص علي " املدين
فإنه ميكن إقامة الدعوى املدنية منفصلة عن الدعوى العموميـة لـدى احملكمـة      

 توقف البت يف الـدعوى إىل أن        أن وجيب على احملكمة املدنية      ،املدنية املختصة 
 متـت   تصدر احملكمة اجلنحية حكما نهائيا يف الدعوى العموميـة إذا كانـت قـد             

إقامتها، وأن املطلوب يف النقض أثار صراحة وضمن مناقـشته االسـتئنافية هـذا              
الدفع، كما أن الطالب بدوره طلب إيقاف البت يف اخلـصومة املدنيـة إىل غايـة                
الفصل النهائي من طرف القضاء اجلنحي يف متابعة البائع جبنحة النصب وعـدم             

ذا الدفع، فخرقت بذلك الفـصل      تنفيذ عقد، إال أن حمكمة االستئناف جتاهلت ه       
  .احملتج به وعرضت قرارها للنقض واإلبطال

 إن التمسك بقاعدة اجلنائي يعقـل املـدين طبقـا ملقتـضيات             حيث،  لكن
دام أن تعـرض      ال ينتج أثرا يف النازلة مـا       اجلنائية من قانون املسطرة     10الفصل  

ومـن مثـة،     ،القاضي اجلنائي لقيام عقد البيع أو عدمه خيرج عـن اختـصاصه           
فللمحكمة املدنية أن تقضي يف دعوى تنفيذ عقد الوعـد بـالبيع وفقـا ألحكـام                
القانون املدين، وبذلك فإن حمكمة االستئناف مل تكن ملزمة باجلواب علـى هـذا              

  .الدفع غري املنتج والفرع على غري أساس
حيـث يعيـب     :يف شأن الفرع األول والثاين والثالث من الوسيلة الثالثـة         

 على القرار عدم االرتكاز على أساس قانوين وانعدام التعليـل، ذلـك أن              الطاعن
 الذي  4/5/1925التحرير الرمسي للعقود خمول قانونا للموثق العصري وفقا لظهري          

خيتص بإبرام مجيع التصرفات املتعلقة مبلكية الشقق والطبقات وبيع العقـارات           
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ن العقود احملررة من طرفـه      يف طور االجناز أو غريها من العقارات احملفظة، وأ        
 ، من قانون االلتزامات والعقـود     419تشكل حجة رمسية قاطعة بناء على الفصل        

وهو عند إبرامه عقد بيع عقاري بتكليف أصـلي مـن املـشرتي أو باتفـاق مـن                  
الطرفني يتوىل االستماع إىل طريف العقد حول عناصـر البيـع وشـروطه العامـة               

من البائع ويتأكد من صحتها ويتسلم مثن البيـع أو          واخلاصة ويتسلم وثائق امللكية     
تعهدا بنكيا بالقرض املمنوح للمشرتي مث يقوم بتحرير عقد البيـع وتالوتـه علـى               

 وبعد ذلك يقوم بإجراءات تسجيله وتسليم مثـن         ،طرفيه اللذين يوقعانه حبضوره   
يف املؤيـد   البيع يف النهاية للبائع من حسابه اخلاص كموثق، إال أن القرار االسـتئنا            

للحكم االبتدائي ساير البائع يف وجوب توصله من املشرتي بباقي مثن البيـع عـدا               
ونقدا قبل إبرام عقد البيع النهائي خمالفا القواعد املنظمـة للتوثيـق العـصري              

مث إن املفـروض حـىت وإن أبـرم         ،  والضمانات اليت يوفرها املوثق يف هذا اجملال      
 فبـاألحرى  ،األداء معاصرا إلمضاء العقد ال قبلهالعقد يف ضوء عقد عريف أن يكون      

 من آخـر    االنتهاءإذا أبرم على يد موثق عصري، حيث ال يصفي مثن البيع إال بعد              
 كما أنه خرق    ،إجراء نقل امللكية وذلك بتسليم املشرتي شهادة تثبت ملكيته للمبيع         
وجتاهل مبادئ  املفاهيم العصرية للتعاقد حينما أوجب أداء باقي الثمن عدا ونقدا           

التوثيق العصري والنظام البنكي وحلول الشيك حمل النقد ونظـام التعامـل بـه              
 آالف درهم، كمـا     10الذي مينع األداء بواسطته عندما يوازي أو يفوق املؤدى مبلغ           

خرق قواعد العرض العيين لباقي الثمن بوجوب تسليمه للموثق املعني واإلشـهاد            
عد بالبيع جملس العقـد لتـسلم بـاقي الـثمن            وضرورة حضور الوا   ،بالتوصل به 

وإبرامه العقد النهائي، واعترب خطأ حتقق الشرط الفاسخ مربرا الحتفـاظ البـائع            
بالعربون رغم أن املتخلف واملخل بالتزامه هو البائع املطلوب يف الـنقض الـذي              
غاب عن اجمللس رغم إنذاره من طرف العارض حبضور مكانه وميعاده بإيـداع             

ن البيع لدى املوثق، عن طريق املفوض القضائي الـذي تعتـرب إجراءاتـه              باقي مث 
  .رمسية ال يطعن فيها إال بالزور

 إنه مل يثبت أن حمكمة االستئناف مصدرة القرار املطعـون فيـه           حيث،  لكن
تناولت فسخ عقد الوعد بالبيع املربم بني الطرفني استنادا إىل عدم وفاء املشرتي             

أو عرضه عليه عرضا فعليا وإمنا أسـست قـضاءها علـى            بباقي مثن البيع نقدا     
 من قانون 487بطالن عقد الوعد بالبيع خللوه من ركن الثمن عمال بأحكام الفصل            

 24/5/1925ن النعي عليها خبرق مقتضيات ظهـري        إااللتزامات والعقود، وبذلك ف   
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انتهت إليه  والقانون املنظم للشيك والقواعد العصرية للتعاقد، ال تأثري له على ما            
  .والوسيلة جبميع فروعها على غري أساس

  
  هلذه األسباب

  .الطلب برفض جبميع غرفه قضى اجمللس األعلى
حممـد  الـسيد    :املقرر –أمحد حنني رئيس الغرفة اإلدارية        السيد :الرئيس

 السيد  ، رئيسة الغرفة التجارية   الباتول الناصري  السيدة   :رؤساء الغرف  ‐العمريي  
 السيد حممـد العالمـي     رئيس غرفة األحوال الشخصية واملرياث،       إبراهيم حبماين 

 الـسيد    رئيسة الغرفـة االجتماعيـة،      السيدة مليكة بنزاهري   ،رئيس الغرفة املدنية  
فاطمـة الزهـراء    السيدة   :احملامي العام  ‐  اجلنائية الغرفةالطيب أجنار رئيس    

  .فتحي اإلدريسي
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  لثاين ااجلزء 
  املدنيةقرارات الغرفة 
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  5001القرار عدد 

  2010  نونرب 30الصادر بتاريخ 
  4468/1/2/2009عدد  املدين لفيف امل

 

  

  استئناف
  . نطاقه‐ االستئناف الفرعي ‐ 

جيوز للمستأنف عليه تقدمي استئناف فرعي يف مجيع األحوال ودون اسـتثناء،            
لكونـه تنـاول    والقرار املطعون فيه حني اعترب أن االستئناف الفرعي غري مقبـول            

موضوع النزاع برمته، وليس ردا على االستئناف األصلي وال ناجتا عنه، يكـون قـد               
  .  من قانون املسطرة املدنية135خالف صريح الفصل 

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عـن حمكمـة              

 أن املطلـوبني يف الـنقض       220/06 ملف مدين    19/11/2008االستئناف بالرباط يف    
ادعوا أن موروثهم كان ميلك مع أخيه أمحد موروث املدعى عليهم           ) ش(ورثة سعيد   

باخلميسات وبعد وفاة مـوروثهم سـنة       ) دار الفرح ( املسمى   15794الرسم العقاري   
ـ            1960 ة  انفرد شقيقه باستغالله مدعيا أنه املالك الوحيد له مبقتضى قسمة ومبادل

 وألن وفاة موروثهم سابقة على تاريخ العقـد املـذكور فإنـه             1/5/1963مؤرخة يف   
باطل، طالبني احلكم ببطالنه والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وأجاب املدعى           

، حسب موجب إصـالح تـاريخ       1972عليهم أن وفاة موروث املدعني كانت يف سنة         
دم قبول باقي الطلبات حبكـم      اإلراثة، فقضت احملكمة ببطالن عقد املخارجة وع      

استأنفه الطرفان وألغته حمكمة االستئناف جزئيا خبصوص رفض طلب التـشطيب           
 مـن الرسـم     1/5/1963واحلكم من جديد بالتشطيب على عقد املبادلـة املـؤرخ           
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العقاري يف حدود احلقوق اليت كانت مملوكة ملوروث املـدعني واإلذن للمحـافظ             
باقي، وعدم قبول االسـتئناف الفرعـي، وهـو القـرار           بتسجيل إراثته وتأييده يف ال    

   .املطلوب نقضه
  :يف شأن الفرع الثاين من الوسيلة الثانية

 من قانون املسطرة املدنية،     135حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل        
ذلك أن القرار قضى بعدم قبول االستئناف الفرعي ألن هـذا االسـتئناف خيـص               

قد انصب على جزء من احلكم وليس كله، يف حني أن العـربة       احلالة اليت يكون فيها     
بطبيعة االستئناف وأسبابه املثارة وهل انصبت على جزء مـن احلكـم أم تناولـت               
احلكم برمته وبذلك فإن استئناف الطاعنني وإن جاء حتت اسم اسـتئناف فرعـي،              

  .فإنه مشل احلكم يف مجيع حمتوياته ومل يقتصر على جزء منه
تـضرروا مـن احلكـم      ) أي املطلوبني (ذا كان املستأنفون أصليا      إ حقا، حيث 

االبتدائي فيما قضى به من رفض طلبهم الرامي إىل التشطيب على رسم املخارجة             
هو ) أي الطاعنني (من السجل العقاري، فإن نطاق الضرر الالحق باملستأنف عليهم          
 من قانون   135صل  ما قضى به احلكم االبتدائي من بطالن رسم املخارجة، وألن الف          

املسطرة املدنية أجاز للمستأنف عليهم تقدمي استئناف فرعي دون حتفظ، ويكون           
مقبوال يف مجيع األحوال، فإنه وطبقا للفصل املذكور يبقى من حق الطاعنني تقدمي             

 جييز هلم   135استئنافهم الفرعي لتعديل احلكم االبتدائي ملصلحتهم ما دام الفصل          
اف حني اعتربت االستئناف الفرعي غري مقبول لكونه تنـاول          ذلك، وحمكمة االستئن  

موضوع النزاع برمته وليس ردا على االستئناف األصلي وال ناجتا عنـه، تكـون قـد                
 من قانون املسطرة املدنية، الذي جييز للمستأنف عليهم تقدمي          135خالفت الفصل   

  . للنقضاستئناف فرعي يف مجيع األحوال ودون استثناء، مما يعرض قرارها
  

  لـهـذه األسـبـاب
   . بنقض القرار املطعون فيه األعلىاجمللس قضى

 ‐ الـسيدة سـعيدة بنموسـى        :املقـرر  – نور الدين لـربيس    السيد   :الرئيس
  .حسن تايب السيد :احملامي العام
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  312لقرار عدد ا

  2011  يناير 25الصادر بتاريخ 
  2513/1/4/2009 عدداملدين لف يف امل

 

  

  استئناف
  . استحقاق شفعة املبيع‐دم قبول الطلبات اجلديدة  ع‐

 طلب استحقاق املدعي للشقص الذي ميكن أن يشفع به ال يرتتب عن الطلب             
األصلي املتعلق مبمارسة حق الشفعة، وإمنا هو طلب ذو موضـوع مغـاير يتوجـب               
تقدميه أمام حمكمة أول درجة تقيدا مببدأ التقاضي علـى درجـتني، وإن حمكمـة               

اف ملا ردت طلب االستحقاق املقدم أمامها بعلة أنه طلب جديـد وال يعـد               االستئن
 مـن قـانون     143طلبا مرتتبا عن الطلب األصلي تكون طبقت مقتضيات الفـصل           

  .املسطرة املدنية تطبيقا سليما
وملا كان طلب الشفعة يستوجب أوال إثبات الشفيع ملكيته للشقص الذي ميكن            

ردت دعواه بعلة أن طلبه مقدم قبل أوانه، وال ميكـن           أن يشفع به، فإن احملكمة ملا       
الفصل فيه ما مل يتم احلسم يف استحقاقه لواجبه الذي يشفع به تكون قـد عللـت                 

  .قرارها تعليال كافيا
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيـه الـصادر عـن              
 34 حتت رقـم     123/08/12 يف امللف    19/2/2009اريخ  حمكمة االستئناف بالرباط بت   

ادعاء طاليب النقض أمام احملكمة االبتدائية بالرباط أنهما ميلكان حظوظا مـشاعة            
بالصخريات، وعلما مؤخرا أن املدعى عليهما اشرتيا من        " محري"يف العقار املسمى    

رخ يف  مجيع واجبه يف العقـار املـذكور بـشراء عـديل مـؤ            ) ز(شريكهما إمساعيل   
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 طالبني احلكم باستحقاقهما شفعة املبيع وبإخالء املدعى عليهما منـه           28/2/2002
بعد ميينهما على أن ظاهر الثمن كباطنه واإلشهاد علـى اسـتعدادهما ألداء كامـل               
الثمن واملصاريف، وأجاب املدعى عليهما بأن رسم املخارجة احملتج به من قبـل             

 عقار وأن املدعيني تعرضا علـى مـسطرة         املدعيني ال ينطبق على ما بيدهما من      
 ومل يرفعـا دعواهمـا احلاليـة إال بتـاريخ           24/4/2002حتفيظ نفس العقار بتاريخ     

 بعد حوايل أربع سنوات على تاريخ تقييد عقد شرائهما علـى مطلـب              18/1/2006
التحفيظ علما بأن التعرض حجة قاطعة على العلم بالشراء، وما دام األمر كـذلك              

سنة املخول هلما لشفعة العقار قد مضى ودعواهما غري مقبولـة هلـذا             فإن أجل ال  
السبب، ويف األخري فإنهما يوضحان أن هذا العقار مت تشييد بناية عليه تفوق قيمتهـا               
عشرين مليون درهم وجب على املدعني إيداع هذا املبلغ إضافة إىل مثـن الـشراء               

بتدائية برفض الطلب حبكـم     واملصاريف، وبعد متام اإلجراءات قضت احملكمة اال      
  . استأنفه املدعيان وأيدته حمكمة االستئناف بقرارها املطعون فيه

، املتخـذة األوىل مـن خـرق        جمتمعـتني  يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية    
القانون والثانية من نقصان وفساد التعليل املنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الثابت من             

أن العقار موضوع الدعوى مشاع بني الطرفني غاية ما         وقائع الدعوى ووثائق امللف     
يف األمر أن البائع للمشفوع منهما عمد إىل مساحة منه معينة وطلب حتفيظها وكأن              
قسمة أجريت بني األطراف، يف حني أن ذلك مل يقع مما جعل العارضني يتعرضـان               

اصـا  على مطلبه للحفاظ على حقهما فيما طلب حتفيظه وللحيلولة دون جعله خ           
بطالب التحفيظ من جراء حتفيظه وأنه ملا أثري أن العقار حمل الـدعوى موضـوع               
مطلب حتفيظ وأن املدعيني منازعان يف االستحقاق ولـو أن هـذه املقولـة غـري                
صحيحة فإن الطالبني وباعتبار التصريح باستحقاقهما لواجبهما الذي يشفعان بـه           

الـشفعة طلبـا مـن حمكمـة        مرتتبا مباشرة عن الطلب األصلي الذي هو طلـب          
االستئناف احلكم بالتصريح باستحقاقهما لواجبهما الذي يـشفعان بـه، وأن القـرار             
املطلوب نقضه عندما صرح بعدم قبول طلب االستحقاق على أنه طلـب جديـد              
قدم ألول مرة أمام حمكمة االستئناف واحلال أن الطلب املذكور إمنا قدم لتـدعيم              

 يكون قد أساء فهـم وتطبيـق        143قبوال عمال بالفصل    الطلب األصلي مما جيعله م    
الفصل املذكور، وأن املقرر فقها أن من حق املالك على الـشياع الـذي ال حيـوز                 
واجبه الذي يشفع به أن يطلب احلكم له مبقال واحد باستحقاق احلظ واستـشفاع              

اعـد  املبيع، وأن القرار املطعون فيه عندما مل ينح هذا املنحى يكـون خارقـا لقو              
  . الفقه وعرضه للنقض
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 فإن الثابت من وثائق امللف أنهما مالكان علـى الـشياع مـع            ومن جهة ثانية،  
البائع وفق التسلسل الذي عرضاه أعاله املؤيد بوثائق ساملة من كـل طعـن، وأن               
طلبهما انصب حول استشفاع ما باعه شريكهما يف املدعى فيه، وأن القرار املطعون             

قبول طلبهما اعتقادا منه أن تعرضهما انصب حـول احلـق           فيه عندما قضى بعدم     
موضوع طلب الشفعة، مع أن األمر ليس كذلك وأن موضوع التعرض شيء وموضوع             
الشفعة شيء آخر، يكون فاسد التعليل فسادا يتنزل منزلة انعدامه، ومن جهة أخرى             

ما مالكـان علـى     فإن الثابت من املقالني االفتتاحي واالستئنايف أن الطالبني أثارا أنه         
الشياع يف العقار املدعى فيه وذلك برسم املخارجة املضمن بتوثيق الرباط بتـاريخ             

ملا صار علـى ملـك      " م الناص على ما يلي       20500 ك   6462 ص   4129 ع   7/8/2005
وواجب األشقاء الثالثة حممد واخلضري وعبد      )... ز(وإمساعيل  ) ز(الشقيقني العريب   

كافـة  ...  املـشاعة    1402/2842شاع يف كافـة األسـهم       مجيع النصف امل  ... اجمليد
ممـا  "  املذكورة واحملدودة  100000القطعة األرضية املسماة محري ذات املساحة       

يؤكد أن العارضني مالكان، مع أخيهما حممد على الشياع ملا يعادل مساحته ثـالث              
ثبـوت  هكتارات تقريبا، وأمام ثبوت ملكية العارضني حلظ شائع يف املدعى فيـه و            

حالة الشياع يكونان حمقني يف طلب شفعة ما اشرتاه املدعى عليه مـن شـريكهما،               
 إلثبـات   54وأن احلكم املستأنف أثبت بنفسه أن العارضني أدليا باملخارجة عـدد            
إن هـذا   : "أنهما مالكان على الشياع، وقال عن رسم املخارجة املذكور، وبـاحلرف          

 بني املدعيني والبـائع للمـشفوع مـن         األخري يبقى مع ذلك حجة على وجود شياع       
غري أن احلكـم    ." يدهما بالنسبة للقطعتني اللتني خرجا بها املسميتني معا باحلمري        

قضى برد طلب الشفعة بعلة أنه سابق ألوانه، لكون البائع طلب حتفـيظ القطعـة     
املذكورة وتعرض طالبا الشفعة على مطلبه وأن استحقاق العارضني للحظ الـذي            

ه لن يتم إال بعد البت يف التعرض وأن هذه العلة غري سـليمة مـا دامـت                  يشفعان ب 
احملكمة نفسها تقر بوجود حالة الشياع وباإلدالء برسم خمارجة يثبتها ومـا دامـت              
احملكمة مصدرة احلكم املستأنف مل تبت يف االستحقاق بعد أن وجدته أمرا ضروريا             

ب عما أثري أعـاله ممـا جيعلـه         للبت يف الشفعة وأن القرار املطلوب نقضه مل جي        
  .ناقص التعليل ويوجب النقض

 ملا كان طلب استحقاق املدعيني للـشقص الـذي ميكـن أن             لكن من جهة،  
يشفعا به ال يرتتب عن طلب الشفعة وإمنا هو طلب ذو موضوع مغاير يتعني تقدميه               

تـاحي  مبقتضى مقال افتتاحي احرتاما ملبدأ درجات التقاضي، وملا كان املقال االفت          
للدعوى يف النازلة إمنا تضمن طلب احلكم باستحقاقهما شفعة مجيع احلظوظ اليت            
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اشرتاها املدعى عليهما من البائع فإن حمكمة االستئناف لـذلك ملـا ردت طلـب               
االستحقاق املقدم خالل املرحلة االستئنافية بعلة أنه طلب جديد ال يندرج ضـمن             

دنية تكون قد عللت قرارهـا تعلـيال         من قانون املسطرة امل    143مقتضيات الفصل   
 فإنه ملا كان طلب الشفعة يستوجب إثبات الشفيع ملكيتـه           ومن جهة ثانية  سليما،  

للشقص الذي ميكن أن يشفع به، فإن احملكمة االبتدائية املؤيـد حكمهـا بـالقرار               
املطعون فيه لذلك ملا ردت دعوى املدعني بعلة أن طلبهما مقدم قبـل أوانـه وال                

فصل فيه ما مل يتم احلسم يف استحقاقهما لواجبهما الذي يشفعان به وهـي              ميكن ال 
علة كافية للرد عما أثري بالوسيلتني تكون بذلك قد عللت قرارها تعليال كافيـا، وأن               
القرار املطعون فيه ملا أيد هذا احلكم يكون قد تبىن علله وبالتايل يكون قد طبـق                

ألي مقتضى قانوين وكان ما بالوسـيلة علـى         القانون تطبيقا سليما وال يرد أي خرق        
  .غري أساس

  
  هلـذه األسـبـاب

   .برفض الطلب  األعلىاجمللس قضى
احملـامي   ‐عائشة القادري    السيدة   :املقرر –حممد اخليامي    السيد   :الرئيس

  .عبد اللطيف أجزول السيد :العام
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  1161القرار عدد 

  2011 مارس  15الصادر بتاريخ 
  2295/1/2/2010عدد  املدينلف يف امل

 

  

  إعادة النظر أمام اجمللس األعلى 
  . خصوصية دعوى النقض‐ مستند حمتكر من طرف اخلصم ‐

إن املستند املدعى احتكاره من طرف اخلصم يتعلق جبوهر احلـق، ومـا دام              
كذلك فإنه يقبل اعتماده كسبب إلعادة النظر أمام حمكمة املوضوع يف إطار الفصل           

 منه املتعلـق بإعـادة      379سطرة املدنية، وليس يف إطار الفصل        من قانون امل   402
النظر أمام اجمللس األعلى، ما دام ال يقبل االستدالل ألول مرة يف مرحلـة الـنقض                

  .مبستندات مل يسبق عرضها على قضاة املوضوع
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

 يف  حيث يهدف الطلـب إىل إعـادة النظـر        : فيما خيص سبب إعادة النظر    
القرار املطعون فيه بناء على أن املطلوب يف إعادة النظر احتكر اللفيـف العـديل               

 والذي أفاد شهوده بأنه يستغل مجيـع منفعـة          7/8/2007املنجز من طرفه بتاريخ     
امللك الغابوي املسمى فدان اكبار بغرب دوار آيـت وكمـار مجاعـة وقيـادة وادي                

ملساهم بها يف عقد الشركة موضوع النازلة       الصفاء إقليم شتوكة آيت باها، والقطعة ا      
، سواء من طرف الطالب أو املطلوب تتواجدان بنفس العنوان          31/5/1989املؤرخ يف   

وحتمالن نفس االسم، وتتواجدان مبنطقة امللك الغابوي، وما يدعيه املطلوب مـن            
أن أنه اشرتى منه األرض اليت ساهم بها يف الشركة يفنده اللفيف الذي يتـبني منـه                 

األرض موضوع مساهمة الطاعن يف الشركة ليست موضوع أي بيع، والزال يـستغلها       
، ومبقارنة  90املطلوب، واللفيف يبني حدود البقعتني واستغالل املطلوب هلما منذ          
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حدود القطعة موضوع اللفيف بالقطعة اليت ساهم بها املطلوب يف الشركة يتـبني             
، وهو الطالب، وبالتايل فلـه      )د(ة العمراوي   أنها تشري إىل أن هذه القطعة حيدها قبل       

عقار آخر حيد القطعة األرضية اليت دخل بها املطلوب يف الـنقض، وهـو العقـار                
الذي باع الطالب للمطلوب جزء منه مع بيوعات أخرى ألشخاص آخرين، كما أنـه              

 عاينـت اللجنـة     19140/09أثناء جريان مسطرة التحفيظ املتعلقة باملطلب عدد        
 بتحجري العقار أن املطلوب يف إعادة النظر أقام بناء ملصنع وحائطه خارج             املكلفة

حدود التحجري، ويدخل يف حدود أرض الطاعن، حسب خربة حممد بلييب يف امللف             
 بناء عليها، وخربة أوبلقاس للتعريف بالرسم       17/3/2009اجلنحي، واحلكم الصادر يف     

، وبالتـايل   11463/60 خارج الرسـم      اليت أثبتت أن املطلوب أجنز بناءات      11463/60
جتاوز حدود ملكه إىل أمالك الغري ويتبني من هذه الوثائق أن للطاعن أرض فالحية              

، وهي اليت ساهم بها يف الشركة، وهـي موضـوع           11463/60يف اجلهة الغربية للرسم     
  .اللفيف باالستغالل املعتمد يف الطعن، والذي طعن الطالب يف شهادة شهوده

إن اللفيف العديل املعتمد كسبب إلعادة النظر، واملدعى احتكاره         ، حيث   لكن
  .من طرف اخلصم، يتعلق جبوهر احلق

لئن كان يقبل اعتماد اللفيف املذكور كسبب إلعادة النظر، أمام حمكمة           وحيث  
 قانون املسطرة املدنية، فإنه ال يقبل اعتماده كسبب         402املوضوع يف إطار الفصل     

 قـانون املـسطرة املدنيـة، مـا دام ال يقبـل             379ار الفصل   إلعادة النظر، يف إط   
االستدالل يف دعوى النقض بوثائق مل يسبق عرضها على قضاة املوضوع، مما كـان              

   .معه السبب غري مقبول
  

  ألجـلـه
  .  برفض طلب إعادة النظر األعلىاجمللس قضى

ـ  ‐ السيدة مليكة بـامي      :املقرر – نور الدين لربيس   السيد   :الرئيس امي احمل
  .نور الدين الشطيب السيد :العام
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  4233 القرار عدد

  2010  أكتوبر 12صادر بتاريخ ال
  1685/1/3/2009 عدداملدين لف يف امل

 

  

  إفــراغ 
  .  زاوية دينية‐ عقار يف طور التحفيظ ‐ احتالل بدون سند ‐ 

ملا ثبت للمحكمة أن العقار املطلوب إفراغه من طرف حمتلـه عبـارة عـن               
واعتربت أن املسجلني مبطلب التحفيظ مالكني للعقـار دون  بـاقي            "  دينية زاوية"

الورثة، مع أن املطلب جمرد طلب للتحفيظ ينبغي تعضيده بامللكيـة املـستوفية             
 الذي يعتـرب    1984 أكتوبر   2 من ظهري    6للشروط الشرعية، تكون قد خرقت الفصل       

خاصة مجيع األبنية الـيت     وقفا على عامة املسلمني وال ميكن أن تكون حمل ملكية           
تقام فيها شعائر الدين اإلسالمي، سواء منها ما هو موجـود اآلن أو مـا سيـشيد يف                  

  . املستقبل من مساجد وزوايا وأضرحة ومضافاتها
  حالةإنقض و

  
  باسم جاللة امللك

حيث يؤخذ من حمتويات امللف، والقرار املطعون فيه الصادر عـن حمكمـة              
 أن كـال مـن      292/08 يف امللف    5/1/2009 وتاريخ   5عدد  االستئناف باجلديدة حتت    

، )ت(، وحفيظة، وكلثوم، وحممد اهلادي، ومراد، وسكينة، وأنس املكنـون           )ت(مليكة  
ادعوا مبقـال أصـلي وإصـالحي أمـام         ) ب(وإبراهيم  ) ب(، ومليكة   )ب(والسعدية  

 مطلـب   احملكمة االبتدائية بنفس املدينة أنهم ميلكون الزاويـة التادليـة موضـوع           
 اجلديدة، وأنهـم فوجئـوا      21 الكائنة بدرب الطويل رقم      91752/08التحفيظ عدد   

باحتالل العقار من طرف املدعى عليه بدون سند مشروع رغم اإلنذار املوجه إليه             
قصد إفراغ احملل، إال أنه مل يكثرت وبقي حمتال له طالبني احلكـم عليـه بـإفراغ                 
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 هو ومن يقوم مقامـه، وبعـد جـواب          21يل رقم   الزاوية التادلية الكائنة بدرب الطو    
املدعى عليه بأن املدعني مل يثبتوا أن الدار موضوع املقال هـي فعـال موضـوع                

، ومل يثبتوا واقعة االحتالل، مما يكون معه الطلب         91752/08مطلب التحفيظ عدد    
غري مقبول، واحتياطيا دفع بكونه حفيد جلد املدعني، وأنه مالـك علـى الـشياع               

الثابت من ضمنه كمتعرض على املطلب أعاله، وبذلك يكون الطلـب غـري             حسب  
ذي موضوع طالبا احلكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها، وتعقيب املـدعني            
بأن واقعة االحتالل ثابتة من خالل إقرار املدعى الوارد باملقال الذي سبق أن تقدم              

 والذي يقر فيه بأنه يقـوم       72/07به يف مواجهة املدعني موضوع امللف املدين عدد         
بأعمال الصيانة مرفقني التعقيب بنسخة من املقال املذكور، وبعد انتهاء اإلجراءات           
قضت احملكمة على املدعى عليه بإفراغه من الزاوية التادلية هو ومن يقوم مقامه،             

جد املـدعني   ) ت(فاستأنف احملكوم عليه احلكم املذكور مثريا بأنه حفيد الفقيه          
م بتعرض ضد املطلب املذكور، وأن االجتهاد القضائي دأب على عدم إمكانية            وتقد

إفراغ املتعرض على العقار موضوع املطلب إال بعد احلكم بصحة أو بعدم صـحة              
التعرض وصريورة احلكم نهائيا، وبعد جواب املستأنف عليهم بأن عالقة الطـاعن            

تحفيظ فـضال علـى     بعيدة جدا، وخبصوص التعرض على مطلب ال      ) ت(باهلالك  
عدم وجوده بامللف فإن املستأنف يسلكه قصد التملص من اإلفراغ، وبعـد انتهـاء              
اإلجراءات والردود قضت حمكمة االسـتئناف بتأييـد احلكـم االبتـدائي بقرارهـا              

  .املطعون فيه
 2 املؤرخ يف    150/84/1وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات ظهري         

ت من وثائق امللف ومستنداته أن العقار املتنازع عليـه هـو            ، وأن الثاب  1984أكتوبر  
الزاوية التادلية وأن املطلوبني يؤكدون يف مقاهلم االفتتاحي للدعوى أنهم املـالكون            
للعقار املكون للزاوية التادلية، مع أن الظهري املذكور املتعلق باألضرحة واملساجد           

 جتوز ملكيتها كما هـو ثابـت مـن          يعترب هذه األمكنة وقفا على مجيع املسلمني وال       
تعترب وقفا علـى عامـة      «:  من الظهري أعاله الذي ينص باحلرف على أنه        6الفصل  

املسلمني وال ميكن أن تكون حمل ملكية خاصة مجيع األبنية اليت تقام فيها شـعائر               
الدين اإلسالمي سواء منها ما هو موجود اآلن أو ما سيشيد يف املستقبل من مساجد               

، وأن العقار كان ضرحيا منذ اخلمسينيات وأن الظهـري          »وأضرحة ومضافاتها وزوايا  
املذكور من النظام العام وال جيوز خمالفة أحكامه، واحملكمة عندما قضت خبالف            

  .ذلك فإنها جتاوزت أحكام النظام العام واليت يعترب جزاء خمالفتها هو البطالن
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 حكـم جيـب أن يكـون         ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل        حيث صح 
 من  345موافقا للقانون وأن يكون معلال تعليال صحيحا وإال كان باطال عمال بالفصل             

 أكتوبر  2 الصادر بتاريخ    1/84/150 من ظهري    6قانون املسطرة املدنية، وأن الفصل      
تعترب وقفا على عامة املسلمني وال ميكن أن تكون حمل ملكيـة            «:  يقضي بأنه    1984

بنية اليت تقام فيها شعائر الدين اإلسالمي، سواء منها ما هو موجود            خاصة مجيع األ  
، وملـا كـان   »اآلن أو ما سيشيد يف املستقبل من مساجد وزوايا وأضرحة ومضافاتها         

الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها املعروضة على قضاة املوضوع أن الطرفني أكـدا             
لوبون يف مذكرتهم املدىل بهـا يف       بأن املدعى فيه عبارة عن زاوية تادلية وأقر املط        

 جوابا عن املقال االستئنايف بأن املدعى فيـه يتعلـق بالزاويـة             24/11/2008جلسة  
التادلية وأن عالقة الطاعن باهلالك التاديل بعيدة جدا، فإن احملكمة مصدرة القرار            

 91752/08بالرجوع إىل شهادة مطلب التحفيظ عـدد  «املطعون فيه ملا عللته بأنه    
بني بأن املدعى فيه هو ملك التاديل، وهو نفسه العقار الذي طالـب املـستأنف               يت

عليهم بإفراغه من لدن املستأنف وعلى كل من يدعي خالف ذلك اإلثبات، وهو ما              
ينتفي يف نازلة احلال مما يسمح باستبعاد السبب، وأن شهادة املطلـب املـذكور ال               

 عند  –فإن كونه حفيد املستأنف عليهم      تتضمن من بني املالكني املستأنف، وبالتايل       
 ال يشفع له يف االستحواذ على املدعى فيه، وتأسيسا على مـا سـلف فـإن                 ‐إثباته

، فإنها اعتربت املسجلني مبطلـب التحفـيظ        »احلكم املستأنف مصادف للصواب   
مالكني للعقار دون غري املسجلني به، واعتربت احلكم االبتدائي الذي قضى بطـرد             

مصادفا للصواب، مع أن املطلب جمـرد طلـب للتحفـيظ ينبغـي             الطاعن منه   
تعضيده بامللكية املستوفية للشروط الشرعية، وأن العقار يف طور التحفيظ فضال           

 من الظهري أعاله مينع متلك      6على أنه خيضع لقواعد الفقه اإلسالمي فإن الفصل         
عللت قرارهـا    أعاله و  6اخلواص للزوايا واألضرحة واملساجد فإنها خرقت الفصل        

  .تعليال فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض
  

  لـهـذه األسـبـاب
  .  بنقض القرار املطعون فيهقضى اجمللس األعلى

 ‐ السيد احلنفي املـساعدي      :املقرر – السيد أمحد اليوسفي العلوي      :الرئيس
   . السيدة آسية ولعلو:احملامي العام
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  3961القرار عدد 

  2011  شتنرب 20الصادر بتاريخ 
  4018/1/1/2010يف امللف املدين عدد 

 

  

  بيع عقار باملزاد العلين
  . طلب املتزايد بالسدس اسرتداد الوديعة‐ إيقاف إجراءات التنفيذ ‐ 

 تنفيذ بيع عقار باملزاد العلين يعترب جمرد عارض         إجراءاتحقا أن األمر بإيقاف     
مبدة قصرية، فتواصل إجـراءات     من عوارض املسطرة، وبالتايل فإن سببه قد يزول         

قد يستمر ملدة طويلة مما قد يتضرر منه املتزايد بالسدس الذي أودع مبلغ             البيع، و 
عرضه بصندوق احملكمة يف إطار تعهده ببقائه متزايـدا عنـد إجـراء السمـسرة               
النهائية، فإن القرار املطعون فيه الذي رفض طلب املتزايد بالـسدس اهلـادف إىل              

غ الذي سبق له أن أودعه، والذي يبقى جمرد وديعـة ال تنتفـي معـه                اسرتداد املبل 
صفته كمتعهد ببقائه متزايدا يف السمسرة النهائية، مل يراع قصد املشرع الذي أوجب             

 من قانون املسطرة املدنية يف حالة الزيادة بالسدس أن تقع مسسرة            479يف الفصل   
 مرتكز علـى أسـاس وعرضـة        نهائية بعد انصرام أجل ثالثني يوما مما جيعله غري        

  .للنقض
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

 طلبـا يف    3/11/2009 قدم بتـاريخ     )ع (حيث يستفاد من وثائق امللف أن حممد      
إطار األوامر املبنية على الطلب إىل رئيس احملكمة االبتدائية بفاس عرض فيه أنـه              

يادة السدس لشراء    درهم من أجل ز    262002أودع بصندوق احملكمة املذكورة مبلغ      
أربع شقق مت بيعها باملزاد العلين لفائدة البنك الشعيب بفاس موضوع ملف التنفيـذ              

 غري أن قرارا صدر عن حمكمة االستئناف بفاس قضى بإيقاف التنفيـذ             96/98عدد  
إىل حني البت يف دعوى املوضوع طالبا لذلك اإلذن له بسحب الوديعة املـذكورة،              
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شركة األفق، وبتـاريخ    " احملجوز عليها "البنك الشعيب و  " جزاحلا"لكونه أجنبيا عن    
 يف امللف الـذي     5122/2009، أصدر رئيس احملكمة املذكورة أمره عدد        4/11/2009

حيمل نفس رقم األمر، برفض الطلب فاستأنفه الطالب وقضت حمكمة االسـتئناف            
تأنف أعاله  املذكورة بتأييده، وذلك مبقتضى قرارها املطعون فيه بالنقض من املس         

 بانعدام األساس القانوين، وذلك أنه قدم عرضا بزيادة السدس          يف الوسيلة الفريدة  
 مـن قـانون     479من البيع األصلي واملصاريف طبقا لإلمكانية اليت منحها الفصل          

املسطرة املدنية، وأنه يف انتظار قيام كتابة الضبط بتعيني تاريخ جديد للسمـسرة،             
يقاف إجراءات التنفيذ وبذلك استحال عليه التزايد من        فوجئ بصدور قرار يقضي بإ    

أجل اقتناء العقار، وأصبح حمروما من التصرف يف أمواله وأن القرار املطعون فيـه              
رغم صدور قرار إيقاف إجراءات التنفيذ فإن ذلك مل ينزع عنـه            "رد طلبه بعلة أنه     

 قرار إيقاف التنفيـذ     ، إال أن الطاعن مل يصبح بإمكانه التزايد بسبب        "صفته كمتزايد 
اليت تـدعي   " شركة األفق "الذي صدر يف إطار الدعوى اليت قدمتها احملجوز عليها          

فيها أنها غري مدينة للحاجز، وبالتايل فإن تاريخ السمسرة غري معلوم وغـري حمـدد               
  .بأجل معقول بعد صدور قرار بإيقاف التنفيذ

ـ         حيث صح    ضاءه جتاهـه بأنـه     ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل ق
متزايد بالسدس، وأن صدور قرار عن غرفة املشورة حملكمة االسـتئناف بإيقـاف             

أنه مل تعد له الصفة املـذكورة مـا دام مل           "إجراءات التنفيذ، ال يقتضي معه القول       
فإن طلبه اهلادف إىل اسـرتداد      "كمتزايد بالسدس   " يصدر أي حكم ينزع منه صفته     

 أنه فضال عـن أن      يف حني " دعه ليس له أي أساس قانوين     املبلغ الذي سبق له أن أو     
هناك فرقا بني الوديعة املطلوب سحبها، وبني صفة الطاعن كمتعهد ببقائه متزايدا            
يف السمسرة النهائية، فإن األمر بإيقاف التنفيذ يعترب من عوارض املسطرة، وبالتايل            

 مـن   479ع يف الفـصل     فإن سببه قد يزول مبدة قصرية، وقد يستمر، علما أن املشر          
قانون املسطرة املدنية أوجب يف حالة الزيادة بالسدس أن تقع مسسرة نهائية بعـد              
انصرام أجل ثالثني يوما يعلن عنها وتشهر وتتم يف شأنها نفس اإلجراءات املتخـذة              

، والقرار املطعون فيه ملا مل يـراع قـصد املـشرع يف الفـصل               يف السمسرة األوىل  
غري مرتكز على أسـاس قـانوين ومعرضـا بالتـايل للـنقض             املذكور يكون بذلك    

  .واإلبطال
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  لـهـذه األسـبـاب
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 الـسيد حممـد اجملـدويب       :املقرر –العريب العلوي اليوسفي     السيد   :الرئيس
  .عبد الكايف ورياشي السيد :احملامي العام ‐اإلدريسي 
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  2518القرار عدد 

  2011  ماي 31الصادر بتاريخ 
  2772/1/6/2010 دعداملدين لف يف امل

 

  

  جتديد
 بقاء املكرتي بالعني املكـراة دون       ‐ انتهاء املدة    ‐ كراء أرض فالحية     ‐ 

 .معارضة

لئن كان العقد الرابط بني الطرفني نص صراحة على أنه عنـد انتهـاء              
ما معا قبل ذلـك،     مدة عقد كراء األرض الفالحية جيوز جتديده لكن برضاه        

 من قانون االلتزامات والعقـود      715فإن ذلك ال يتعارض مع ما يقرره الفصل         
من أنه إذا بقي املكرتي يف العني بعد انتهاء مدة الكراء وتركه املكـري فيهـا،              
اعترب الكراء متجددا لنفس املدة إذا كان قد أبرم ملدة حمددة، وملدة سـنة              

  .ادم إذا كان قد أبرم ملدة غري حمددةفالحية أي حىت حصاد احملصول الق
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

) س(أمحـد    قـدم    17/10/2007حيث يستفاد من مستندات امللف، أنه بتاريخ        
ي املقيم بأوالد تامية عرض فيـه       االبتدائية بتارودانت مركز القاض   مقاال إىل احملكمة    

مبزارع الدشرة أوالد إبـراهيم     أرضا فالحية   ) أ(للمدعى عليه موالي اسعيد     أنه أكرى   
مجاعة سيدي الطاهر حدودها باملقال مبقتضى عقد كتايب مصحح اإلمضاء بتاريخ           

 ومل يفرغ العني املكـرتاة رغـم        2006، وأن املدعى عليه أدى كراء سنة        18/1/2003
توصله باإلنذار من أجل اإلفراغ وانصرام مدته طالبا لذلك احلكم عليه بإفراغ العني             

ة النتهاء مدة الكراء، معززا مقاله بعقد الكراء املذكور ونـسخة إنـذار مـع               املكرتا
حمضر تبليغه، وأجاب املدعى عليه بأن العقد جدد لنفس املدة بصفة تلقائية، وال             
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 6/2/2008، وأن طلب اإلفراغ سابق ألوانـه، وبتـاريخ          30/12/2012ينتهي إال بتاريخ    
 برفض الطلب،   87/2007يف امللف عدد     18أصدرت احملكمة االبتدائية حكمها رقم      

استأنفه املدعي فأيدته حمكمة االستئناف املذكورة مبقتضى القرار املطعون فيـه           
بعـدم   الـسبب األول  حيث يعيب الطـاعن القـرار يف   : بالنقض من طرفه بسببني   

االرتكاز على أساس قانوين والتفسري اخلاطئ للقانون، ذلك أن العقد الـرابط بـني              
 من قانون االلتزامات   230مح هلما بتجديد العقد برضائهما طبقا للفصل        الطرفني يس 

 من القانون املذكور واملطبق من طرف احملكمة ال مينـع           715والعقود، وأن الفصل    
االتفاق على ذلك، وإمنا ينص على احلالة اليت ال يتضمن فيهـا العقـد أي شـرط                 

 واحلال أن العقد حـسم      خمالف وكان العقد جمردا ومل يضع أي ضوابط لتجديده،        
األمر وجعل على من يرغب يف التجديد أن يعرب عن إرادته للطرف اآلخر وقد عـربا           
عن رغبتهما يف عدم جتديد العقد بداية عند التعاقد وال حيتـاج إنهـاء العقـد ألي                 

 بفـساد  الـسبب الثـاين   تعبري، وأن االتفاق التعاقدي حل حمل القانون، ويعيبـه يف           
 715 أن حمكمة االسـتئناف اعتـربت مقتـضيات الفـصل            األول :التعليل بوجهني 

املذكور معارضة ملا اتفق عليه الطرفان يف العقد على أسـاس أن مـن يرغـب يف                 
التجديد أن يعرب عن ذلك وهذه مسطرة الفصل املذكور ويتجلى يف العقود املهملة             

ور،  املـذك  230اليت مل حتدد املدة وأن تطبيقه يتعارض مـع مقتـضيات الفـصل              
 أن التجديد الذي أشار إليه القرار ال ميكن أن يتجاوز سـنة بعـد سـنة ألن                  الثاينو

الكراء يؤدى سنويا وأن حمكمة االستئناف ملا اعتربت التجديد لـنفس املـدة جـاء               
  .قرارها فاسد التعليل

 معا لتداخلهما فإنه إذا كـان العقـد الـرابط بـني             ردا على السببني    لكن،
 عند انتهاء مدة العقد يسمح بتجديده برضاهما قبـل ذلـك،            الطرفني نص على أنه   

 من قانون االلتزامات والعقود الذي ينص على        715فإن ذلك ال يتعارض مع الفصل       
إذا بقي املكرتي يف العني بعد انتهاء مدة الكراء وتركه املكري فيها، اعترب الكراء              "أنه  

ملدة سـنة فالحيـة أي حـىت        متجددا لنفس املدة، إذا كان قد أبرم ملدة حمددة، و         
وأن احملكمة يف إطـار     ." حصاد احملصول القادم إذا كان قد أبرم ملدة غري حمددة         

سلطتها استخلصت رضا الطرفني على جتديد العقد من سكوت املكري مدة ثالث            
سنوات وتوصله بالوجيبة واستمرار املكرتي يف العني، وذلك عندما عللت قـضاءها            

 يتضح أن الطرفني اتفقا على كراء       17/1/1995كراء املؤرخ يف    بالرجوع لعقد ال  "بأنه  
 وأن مدة العقد انتهت     31/1/2003 إىل   1/2/1995 سنوات من    8امللك الفالحي ملدة    

 وأن املكري مل يعـرب عـن رغبتـه يف اسـرتجاع امللـك إال بتـاريخ                  31/1/2003يف  
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سـنوات، ممـا     حسب حمضر تبليغ اإلنذار أي بعد فوات أزيد من ثالث            21/2/2007
 املذكور ألن انتهاء مـدة عقـد الكـراء وبقـاء            715يتعارض مع مقتضيات الفصل     

، وهو تعليـل كـاف ملـا        "املكرتي يف امللك يعترب قبوال بتجديده ضمنيا لنفس املدة        
قضى به القرار وتبقى بقية العلل املنتقدة علال زائدة يستقيم القضاء بـدونها ومـا               

  .تبارورد بالسببني غري جدير باالع
  

  لـهـذه األسـبـاب
   .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

احملـامي   ‐أمحـد بلبكـري      السيد   :املقرر –العيادي  حممد   السيد   :الرئيس
  .الطاهر أمحروين السيد :العام
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  1848القرار عدد 

  2011  أبريل 19الصادر بتاريخ 
  3461/1/1/2010يف امللف املدين عدد 

 

  

  حتفيظ
  .  عدم اعتبار املدة اليت ختللها النزاع‐احليازة  الرتجيح ب‐ تعرض ‐

إن إثبات وجود نزاع بني طالب التحفيظ واملتعرض حبسب ما يـستفاد مـن              
أحكام جنحية بشأن الرتامي على العقار املطلوب حتفيظه لئن كان يتناقض مع ما             
 ورد مبلكييت اخلصمني من إشهاد بعدم وجود منازع للحيازة اليت بيدهما، فـإن أثـر           

ذلك جيب أن يقتصر على املدة اليت ثبت خالهلا وجود النزاع وال ميتـد إىل املـدة                 
السابقة له، مما كان يستلزم  من احملكمة خصم املدة اليت ثبت النزاع فيها، وبعـد                
ذلك اللجوء إىل تطبيق قواعد الرتجيح املعمول بها شرعا، واليت تقر أنه ال يلجأ إىل               

 تطبيقـا   إال عند تساوي البينتني وانعدام باقي املرجحات      الرتجيح باليد أي باحليازة     
  ".وإن يعدم الرتجيح فاحكم حلائز"للقاعدة الفقهية 

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من وثائق امللف أنه مبقتضى مطلب حتفيظ سجل حتت عـدد             

 )ب( طلـب احلـسني      2/7/1999 باحملافظة العقارية بتارودانت بتـاريخ       5367/39
الكائن مبزارع تكرزمى مجاعة تنزرت قيادة سـيدي        ) الربوة(حتفيظ امللك املسمى    

 هكتارا  18عبد اهللا أوموسى دائرة أوالد برحيل إقليم تارودانت احملددة مساحته يف            
 سنتيار بصفته مالكا له بعقد شراء عريف مصحح اإلمـضاءات بتـاريخ             75 آرا و  35و

فتعـرض علـى املطلـب      . 11/12/2000 ورسم ملكية عديل مـؤرخ يف        28/5/1999
 مطالبني  202 عدد   10 الكناش   22/4/2003ومن معه بتاريخ    ) ن(املذكور عبد العزيز    
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 واالسـتمرار  30/3/1997بكافة امللك عن طريق اإلرث حسب اإلراثـة املؤرخـة يف       
 والقــراران 29/10/1999 والــشهادة العدليــة املؤرخــة يف 1997/ 7/4املــؤرخ يف 

وبعد إحالة ملف املطلب علـى      . 16/12/2002 و 22/1/1985ان يف   اجلنحيان املؤرخ 
 يف امللف عـدد     12/2006احملكمة االبتدائية بتارودانت أصدرت حكمها حتت عدد        

 بعدم صحة التعـرض املـذكور اسـتأنفه املتعرضـون           16/10/2006 بتاريخ   7/05
غاء احلكم  فأصدرت حمكمة االستئناف املذكورة بعد إجراء خربة و معاينة قرارها بإل          

 آرا املفـصلة يف     65 هكتارات و  9املستأنف واحلكم بصحة تعرضهم جزئيا يف حدود        
تقرير اخلبري إبراهيم خاي والرسم البياين امللحق به وبتأييد احلكم يف الباقي وذلـك              

يف املطعون فيه بالنقض أعاله مبقتـضى قرارهـا مـن طـرف املـستأنف عليـه                 
 باخلرق اجلوهري للقواعد القانونية والفقهيـة        مندجمتني األوىل والثانية  الوسيلتني

وعدم االرتكاز على أساس ذلك أن احلكم االبتدائي اعتمـد علـى إجـراء مقارنـة                
 ورسـم   8/4/1997 بتـاريخ    2وترجيح بني رسم استمرار املتعرضني املضمن بكناش        

 وعقد  7/2/2001 بتاريخ   12ملكية البائع له بصفته طالبا للتحفيظ واملضمن بكناش         
البيع املصادق على توقيعه، والحظ أنهما متساويان من حيث عدم إشـارة شـهود              

 إىل وجود النزاع بينهما، مما جعل احملكمة االبتدائية تأخـذ مببـدأ طـول               الرمسيني
املدة إال أن حمكمة االستئناف، رغم أخذها مببدأ استبعاد رسم ملكيـة املتعرضـني              

أن األحكام اجلنحية املستدل بهـا علـى        لعدم اإلشارة فيه إىل وجود نزاع اعتربت        
  .وجود النزاع دليل على أن احليازة هي بيد املتعرضني

 ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر يف تعليل قضائه علـى           حيث صح 
اتضح من خالل مناقشة ما ورد مبذكرات الطرفني ودراسة وثائقهما أنه بالرغم            : "أنه

حليازة فإن ما أسس عليه احلكم االبتدائي قـضاءه         من استدالهلما برمسي استمرار ا    
من حجية رسم استمرار طالب التحفيظ وأسبقية تاريخ احليازة به مل يكـن مـربرا               

 إىل عدم املنازع مع أن األحكام       2000لذلك، ألن لفيف ذلك الرسم أشاروا فيه سنة         
السنة، ونفس  اجلنحية بني الطرفني املدىل بها يف امللف تفيد وجود النزاع قبل تلك             

الشيء يقال بالنسبة حلجة املتعرضني مما يبقى معه عنصر احليازة معيارا للرتجيح            
بني موقفي الطرفني، وقد ثبت باألحكام اجلنحية املستدل بهـا أن تلـك احليـازة               
كانت بيد املتعرضني بدليل براءتهم بتلك األحكام، واليت تـشري يف وقائعهـا إىل أن               

ربر مناقشة حجة طالب التحفيظ ما دام املدعي املتعرض         احليازة بيدهم وهو ما ي    
يكفيه التمسك باحليازة عن إثبات طالب التحفيظ استحقاقه، وقد ثبت من مناقشة            
حجته كما سبق أنها غري ذي حجية فيما ثبت مـن حيـازة وتـصرف املـستأنفني                 
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 آرا حـسب مـا ثبـت بـاخلربة          65هكتارات و  9وانطباق حجتهم يف حدود مساحة      
راة استئنافيا واملبينة بتقرير اخلبري والرسم البياين امللحق به مما تعـني معـه              اجمل

 أن إثبـات    يف حني ،  "اعتبار تعرض املستأنفني صحيحا يف حدود املساحة املذكورة       
وجود نزاع بني الطرفني حبسب ما يستفاد من أحكام جنحية لئن كان ذلك يتعارض              

م وجود منازع فإن أثر ذلـك جيـب أن          مع ما ورد مبلكييت اخلصمني من إشهاد بعد       
يقتصر على املدة اليت ثبت وجود نزاع خالهلا وال ميتد إىل املدة السابقة عن تاريخ               
بدأ النزاع مما كان يستلزم خصم املدة اليت ثبت النزاع فيها واللجوء بعد ذلـك إىل                

باحليـازة  تطبيق قواعد الرتجيح املعمول بها شرعا إذ ال يلجأ إىل الرتجيح باليد أي              
وإن يعدم الرتجيح   "إال عند تساوي البينتني وانعدام باقي املرجحات تطبيقا لقاعدة          

، وباجتاه القرار خالف ذلك يكون قد خرق القواعـد الفقهيـة وغـري              "فاحكم حلائز 
  . مرتكز على أساس مما عرضه للنقض واإلبطال

  
  لـهـذه األسـبـاب

   .ه بنقض القرار املطعون فيقضى اجمللس األعلى
حممـد اجملـدويب     الـسيد    :املقرر –العريب العلوي اليوسفي     السيد   :الرئيس

  .عبد الكايف ورياشي السيد :احملامي العام ‐اإلدريسي 
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  1482القرار عدد 

  2011  أبريل 5صادر بتاريخ ال
  2724/1/6/2009عدد املدين لف يف امل

 

  

 سطحية

 . احلق يف التعلية‐ عقار حمفظ ‐

سطحية على عقار حمفظ، غري أنه إذا كان هذا احلق يتعلق           جيوز إنشاء حق ال   
بطبقة أرضية واحدة، فإن من له هذا احلق ليس له حق التعلية على سطح البنـاء،                

 من ظهري   97ذلك أن املشرع قد فرق بني حق السطحية على األرض طبقا للفصل             
علية علـى    احملدد للتشريع املطبق على العقارات احملفظة، وحق الت        1915 يونيو   2

 من قانون االلتزامات والعقود، وإن احملكمة املصدرة        483سطح البناء طبقا للفصل     
للقرار املطعون فيه ملا قضت بأن من آل إليه حق السطحية ليس من حقه البنـاء                
فوق الزينة وأمرت بإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه، وذلك بإزالة البنـاء احملـدث،               

  .قا سليما ومل خترقهتكون قد طبقت القانون تطبي
  رفض الطلب 

  
  باسم جاللة امللك

مقـاال إىل  ) ر(  حممد قدم20/6/2001 أنه بتاريخ    ،حيث يستفاد من وثائق امللف    
 أنه ميلك قطعة أرض بـدرب بـن          عرض فيه  الدار البيضاء أنفا  احملكمة االبتدائية ب  
سم العقـاري    املدينة القدمية الدار البيضاء ذات الر      69 رقم   13سالم ممر بوشعيب    

وعليها زينة دار مكونة من طابق سفلي به غرفتان ملوروث املـدعى             1047/46عدد  
الذي قبلها على حاهلا إال أنه قام قيد حياتـه بتـشييد طـابق أول         ) غ(عليهم أمحد   

وبراريك فوقه دون إذن املدعي وأنه تبعا لذلك أصبح مغلول اليـد مـن اسـتعمال                
 م املدعى عليه  رجاع احلالة إىل ما كانت عليه، وأجاب      اهلواء بالبناء املذكور طالبا إ    
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بأن املدعي مل يثبت إضافة طابق ثان وأن موروثهم اشـرتى حـق الزينـة بتـاريخ                 
 وتصدق به عليهم وأن املنزل موجـود علـى حالتـه منـذ التـصدق                30/10/1965

لك  على حالتها الراهنة وأن ما يؤكد ذ       1/3/1980واملدعي مل يشرت األرض إال بتاريخ       
هو التصميم اهلندسي الذي مت بعد حتفيظ البقعة ويشمل البنـاء بطـابقني والـيت               

. 1047/46 د وحتـول إىل الرسـم العقـاري عـدد            7685كانت حتمل املطلب عدد     
  يف امللـف عـدد  14/3/2002 بتـاريخ    405أصدرت احملكمة املذكورة حكمها رقم      ف

 خربة مث   مة االستئناف  حمك جنزت فأ ياستأنفه املدع رفض الطلب،    ب 894/21/2001
 ما كانت عليه وذلك بهدم البنـاء        ألغت احلكم املستأنف وحكمت بإرجاع احلالة إىل      

بقرارها املطعون فيه   الذي أحدثه املستأنف عليهم فوق الزينة اليت ميلكونها، وذلك          
  :بسببني  املستأنف عليهمبالنقض من طرف

  :يما يتعلق بالسبب األولف
ار فيه خبرق قاعدة مسطرية أضر بأحد األطـراف،         يعيب الطاعنون القر  حيث  
 أنه تضمن صدور األمر بالتخلي وتبليغه لألطراف وعرض القضية          :األول: يف فرعني 
 اليت حضرها دفاع املستأنف عليهم وأدىل مبذكرة بعـد البحـث            8/4/2009جبلسة  

سلمت نسخة منها لدفاع املستأنف وبعد تأكيد ما سبق حجزت احملكمـة القـضية              
 من قانون املـسطرة     338 و 335داولة مما تكون معه اإلجراءات خمالفة للفصلني        للم

 أن  :والثايناملدنية ألنه ال دليل على تبليغ دفاعهم باإلجراءات املسطرية املذكورة،           
  .احملكمة ملا أمرت بإجراء خربة من تلقاء نفسها فقد خرقت مبدأ حياد القاضي

ر اجللـسات أن احملكمـة قـررت         ردا على السبب فإنه يتجلى من حمض       لكن
 إخراج القضية من املداولة لتبليغ املذكرة املرفقة بالوثائق، ومت          18/2/2009بتاريخ  

 فحضر األستاذ كمرة عن األسـتاذ أمـدي وكيـل           8/4/2009إدراج القضية جبلسة    
الطاعنني وبعد تأكيد ما سبق قررت حجز القضية للمداولة، وهو حمضر رمسـي ال              

الزور، وأن عدم إصدار األمر بالتخلي من جديـد مل يلحـق ضـررا              يطعن فيه إال ب   
بالطاعنني إذ من شأن عدم اختاذه ترك الباب مفتوحا هلم لـإلدالء مبـستنتجاتهم              

 من قانون املسطرة املدنية ميكن للمحكمة أن تأمر         55وحججهم، وأنه عمال بالفصل     
وجهه األول وبدون أسـاس      تلقائيا بإجراء خربة، مما كان معه السبب بدون اعتبار يف         

  .يف وجهه الثاين
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  :الوسيلة األوىل من السبب الثاينفيما خيص 
 يعيب الطاعنون القرار فيها بعدم االرتكاز على أسـاس قـانوين خبـرق              حيث
 من ظهري التحفيظ العقاري، ذلك أن رسم التملـك الـذي ينظمـه              62 و 2الفصلني  

وتطهري امللك من مجيع احلقـوق      احملافظ يرتتب عنه بطالن ما عداه من الرسوم         
السالفة ويعترب نقطة االنطالق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنـة           
على العقار وفق حتفيظه، وأن حق الطاعنني املتعلق بالطابق األول املنـشأ علـى              
الطابق السفلي هو نتيجة قرار احملافظ املتضمن حتفـيظ الطـابقني يف امسهـم              

  .انونوبقوة الق
 1047/46 ردا على الوسيلة فإنه يتجلى من نظري الرسم العقـاري عـدد              لكن،

املدرج ضمن وثائق امللف أن احملافظ قـرر حتفـيظ امللـك موضـوع مطلـب                
د، والذي يتألف حسب املطلب وحمضر التحديد والتـصميم         /7685التحفيظ عدد   

مالكا حلق األرض   من دار للسكىن تتألف من طابق واحد يف اسم عبد القادر بصفته             
، ولـذلك فـإن احملكمـة       )غ(مع إثبات حق الزينة ينتقل هذا امللك لفائدة أمحـد           

مصدرة القرار املطعون فيه عندما اعتمدت مـا مت حتفيظـه حـسب املطلـب،               
وقضت بإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه وإزالة البناء احملدث فوق الزينـة الـيت مت               

صلني املذكورين، وكان ما بالوسيلة ال يرتكـز        حتفيظها فهي مل خترق مقتضيات الف     
  .على أساس

   :وفيما يرجع للوسيلة الثانية من السبب الثاين
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها خبرق القواعد القانونية املنظمـة لطبيعـة            
حق السطحية، ذلك أن حق السطحية عبارة عن ملكيـة أبنيـة وأغـراس عائـدة                

العائدة لشخص آخر، وأنه مـا دام مالـك حـق           لشخص مستقلة عن ملكية األرض      
السطحية يعترب حق ملكيته على البناء كحق صاحب األرض على أرضه فيكون من             
حقه إضافة ما شاء من األبنية على بنائه وأن ينشئ عليه ارتفاقا وأن يتصرف فيـه                

ت بأن  تصرفا قانونيا، كما يعيبونه بانعدام التعليل ذلك أنهم أثاروا بأن املدعي مل يثب            
موروثهم هو الذي أضاف الطابق األول، وأن هذا الطابق مرخص به ومسجل بالرسم             

  .العقاري والقرار مل يرد على دفوعهم
 احملدد للتشريع املطبـق     1915 من ظهري    97 حيث إنه مبقتضى الفصل      لكن،

على العقارات احملفظة فإن حق السطحية حق عيين عقاري قوامه حيازة بنايـات             
اس فوق ملك الغري، وأنه إذا كان حـق مـوروث الطـاعنني الـيت مت                ومنشآت وأغر 
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 املشار إليه يتعلق بطبقة أرضـية       1047/46حتفيظه مبقتضى الرسم العقاري عدد      
واحدة فإن حقه يبقى حمصورا فيما مت حتفيظه وليس له حق التعلية على سـطح               

 األرض كمـا    البناء، وأن املشرع أجاز يف الفصل املذكور إنشاء حق السطحية علـى           
 من قانون االلتزامات والعقود حق التعلية على سطح البناء ويكون           483أجاز الفصل   

املشرع قد فرق بني حق السطحية وحق التعليـة، وأن احملكمـة مـصدرة القـرار         
املطعون فيه ملا ثبت هلا من اخلربة أن حمل النزاع يتألف من طابق أرضي وطـابق                

ملذكورة وأجابت عنها بأنه ليس من حقهم البنـاء         أول وأشارت إىل دفوع الطاعنني ا     
فوق الزينة اليت مت حتفيظها فهي مل خترق املقتضيات املذكورة وعللت ما قـضت              

  . به تعليال كافيا، وكان ما بالوسيلة ال يرتكز على أساس
  

  لـهـذه األسـبـاب
   .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

احملـامي   ‐ حممد خملـيص  لسيد   ا :املقرر –العيادي  حممد   السيد   :الرئيس
  .الطاهر أمحروين السيد :العام
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  1576 القرار عدد

  2011  أبريل 5صادر بتاريخ ال
  2301/1/7/2009عدد املدين لف يف امل

 

  

  عقار يف طور التحفيظ
 تـسجيل   ‐ نشوء حق للغري علـى امللـك         ‐ تصرف طالب التحفيظ     ‐ 

  .احلق يف الرسم العقاري
 من ظهري   2بالتحفيظ املنصوص عليها بالفصل     إن قاعدة تطهري امللك     

 املتعلق بالتحفيظ العقاري قاصرة علـى احلقـوق واالتفاقـات           12/8/1913
العينية احملتج بها من طرف الغري، الذي يتعني عليه أن يعلـن عنهـا أثنـاء                

 منـه، وال    84مسطرة التحفيظ حىت يتمكن من االحتجاج بها طبقـا للفـصل            
ء مسطرة التحفيظ من حقوق بتـصرف مـن طالـب           تنصرف إىل ما ينشأ أثنا    

التحفيظ الذي أصبح مالكا، إذ حيق للمفوت له مطالبتـه بتنفيـذها عينـا،              
وليس يف ذلك أي مساس أو إهدار حلجية الرسم العقاري، وال يسوغ لـصاحب           
امللك احملفظ أن يتحلل من تصرفاته واتفاقاته اليت أنشأها على هذا الرسم            

  .حملكمة بتسجيل التصرف بالرسم العقاريقبل إقامته، وتقضي ا
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن القرار املشار إليه أعـاله أن املطلـوب يف            
تقدم مبقال أمام احملكمة االبتدائيـة باجلديـدة بتـاريخ          ) ق(النقض عبد اللطيف    

نصف القطعة األرضية   ) ق( ادعى فيه أنه اشرتى من الطالب مصطفى         23/4/2008
 الكائنة حبي املويلحة زنقة الشهيد مبارك بن بوبكر باجلديـدة، كمـا هـي               45رقم  

 28/11/1995موصوفة بعقد البيع العريف املصادق به على توقيع الطـرفني بتـاريخ       
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ج والذي أصـبح حيمـل رمسـا        /20029والذي كان موضوع مطلب التحفيظ عدد       
 من تسجيل العقد املذكور بهذا الرسم، والـتمس         ، وأنه امتنع  89177/08عقاريا عدد   

احلكم على الطالب بإمتام إجراءات البيع وذلك بتسجيل العقد بالرسـم العقـاري             
 املذكور، ويف حال امتناعه اعتبار احلكم مبثابة إذن للسيد احملافظ           89177/08عدد  

وبعـد  بتسجيل العقد، وأرفق مقاله بنسخة من العقد املذكور وبـشهادة امللكيـة،             
استدعاء الطالب وعدم حضوره رغم التوصل قضت احملكمة االبتدائيـة حبكمهـا            

 وفق الطلب، وهو احلكم الذي كان حمل استئناف مـن           10/6/2008 وتاريخ   231عدد  
طرف الطالب الذي ركز استئنافه على أن إنشاء الرسم العقاري يطهر امللـك مـن               

ـ        صب علـى أرض عاريـة بينمـا    مجيع احلقوق السابقة عن التحفيظ، وأن البيع ان
أصبحت اآلن حتمل رمسا عقاريا وشيد عليها من ماله اخلاص بنايـة تتكـون مـن                
طابقني، والتمس إلغاء احلكم االبتدائي واحلكم من جديد بـرفض الطلـب، وبعـد              
استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أنهت حمكمة االستئناف اإلجـراءات بإصـدار قرارهـا             

  .تدائي وهذا هو القرار املطعون فيه بوسيلتنيالقاضي بتأييد احلكم االب
  : يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني

حيث ينعى الطالب على القرار املطعون فيه خرقه للفصل الثاين مـن ظهـري         
التحفيظ العقاري وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إىل شهادة احملافظة العقارية           

 وأن املطلب موضـوع     89177/08رسم العقاري عدد    يتضح أنه هو املالك اخلاص لل     
املعاملة أصبح حيمل رمسا عقاريا، وأن التحفيظ يطهر العقار من احلقوق السابقة            
عليه طبقا للفصل املذكور، واحملكمة ملا قضت بإمتام إجراءات البيع تكـون قـد              

  .خرقت هذا الفصل ويتعني نقض قرارها
ليها بالفصل الثـاين مـن ظهـري         حيث إن قاعدة التطهري املنصوص ع      لكن،

 املتعلق بالتحفيظ العقاري قاصرة على احلقوق واالتفاقـات العينيـة           12/8/1913
احملتج بها من طرف الغري حيث يتعني عليه أن يعلن عنها أثناء مسطرة التحفـيظ               

 من نفس القانون، وال تنصرف إىل ما        84حىت يتمكن من االحتجاج بها طبقا للفصل        
طرة التحفيظ من حقوق بتصرف من طالب التحفيظ الـذي أصـبح            ينشأ أثناء مس  

مالكا حيث حيق للمستفيد منها مطالبته بتنفيذها عينا، وليس يف ذلك أي مساس أو              
إهدار حلجية الرسم العقاري، ألن إنشاء هذا الرسم مل يزد ملكية صاحبه إال تثبيتـا               

يت أنشأها على هذا الرسم     وتدعيما، وال يسوغ له أن يتحلل من تصرفاته واتفاقاته ال         
قبل إقامته، واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطالب قام بتفويت نصف العقـار موضـوع               
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الرسم العقاري املذكور أثناء مسطرة التحفيظ للمطلـوب يف الـنقض واسـتجابت        
لطلب تسجيل هذا التصرف بالرسم املذكور مل خترق الفصل الثاين احملتج به، ألن             

ة من االلتزامات املرتتبة يف ذمة البائع، وأن تسجيل البيع بالرسم           االلتزام بنقل امللكي  
العقاري هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذا االلتزام بالنسبة للعقار احملفظ مما جيعل            

  .الوسيلة بدون أساس
  

  لـهـذه األسـبـاب
   .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐محـد احلـضري      الـسيد أ   :املقـرر  – السيد بوشعيب البـوعمري      :الرئيس
  . السيد احلسن البوعزاوي:احملامي العام
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  837القرار عدد 

  2011  فرباير 22الصادر بتاريخ 
  1982/1/1/2009يف امللف عدد 

 

  

  عقار حمفظ
  . التشطيب  على التقييد‐ ظهور اخللف ‐ إرث الدولة ‐ تركة شاغرة ‐
  . الطعن يف صحة البيع‐ ورقة عرفية معرتف بها‐ إثبات ‐ بيع ‐

صدور أمر قضائي بإعالن أن هالكا توىف ومل يرتك وارثا وخلـف مرتوكـا              
تسلمته الدولة بصفتها مؤهلة لإلرث، ال مينع خلفه الذي ظهر بعد ذلك، من             
املطالبة حبقه املنجر إليه من اهلالك املذكور، وال تتوقف هـذه املطالبـة             

 ظـاهرة،  على الطعن يف األمر القضائي الذي صدر فقط لإلعالن عن حالـة          
  .وهي انعدام اخللف، وبعد ذلك ثبت العكس

تسجيل الدولة كمالكة يف الرسم العقاري الذي آل إليها عن طريق اإلرث،            
ال يسحب الصفة من أي وارث ظهر أو مشرت للعقـار بتـاريخ سـابق مـن أن                  
يقاضيها ويطلب التشطيب على تقييدها، إذ أن طلـب التـسجيل يف الرسـم              

  . العقاري ال يتقادم
ما دام بيع العقار احملفظ مت مبوجب ورقة عرفية حتمل تصديقا علـى             

 من جهة رمسية، فإنه يعترب نافذا وال يطعن فيـه إال            ‐ املتوىف   ‐توقيع البائع   
بالزور، إذ أن الورقة العرفية املعرتف بها ممن يقـع التمـسك بهـا ضـده أو                 

ة الـدليل الـيت     املعتربة قانونا يف حكم املعرتف بها منه، يكون هلا نفس قـو           
للورقة الرمسية يف مواجهة كافة األشخاص على التعهدات والبيانـات الـيت            

  .تتضمنها، وال يكفي الطعن فيها عن طريق الدفع بعدم صحتها
   رفض الطلب 
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  باسم جاللة امللك
قدم إىل احملكمة االبتدائية بربشيد     ) س(يستفاد من مستندات امللف، أن أمحد       

 جتاه كل مـن     20/11/2006 والثاين إضايف يف     22/5/2006تاريخ  مقالني األول أصلي ب   
والدولة ) ت(احملافظ على األمالك العقارية والرهون بربشيد وورثة جوزيف ماري          

املغربية وإدارة األمالك املخزنية بسطات وحبضور كل من وكيل امللك باحملكمـة            
للمملكـة والعـون    االبتدائية بربشيد ورئيس كتابة الضبط بها والوكيـل القـضائي           

القضائي للمملكة عرض فيهما أنه مبقتضى العقد املصادق على توقيعاتـه بتـاريخ             
 مرتا مربعـا    1162قطعة أرضية مساحتها    ) ت( اشرتى من جوزيف ماري      6/4/1958

 واملتواجد بربشيد وأنه تقـدم إىل املـدعى عليـه           28704ذات الرسم العقاري عدد     
كور على الرسم العقاري املشار إليه فرفض بعلـة     األول احملافظ لتقييد شرائه املذ    

وذلـك مبوجـب أمـر      ) ت(أن امللك املذكور يعترب تركة شاغرة للهالك جوزيـف          
 10/12/1962قضائي صدر عن رئيس احملكمة االبتدائية بالـدار البيـضاء بتـاريخ             

 طالبا لذلك احلكم بإلغـاء قـرار        24/3/1966 بتاريخ   936 عدد   219واملقيد بكناش   
 الـذي رفـض طلبـه       664 عدد   26/4/2006عي عليه احملافظ الصادر بتاريخ      املد

تسجيل عقد شرائه املشار إليه أعاله على الرسم العقاري حمل النـزاع وبـبطالن              
 936 عـدد    219 كنـاش    24/3/1966التقييد الذي مت يف نفس الرسم العقاري بتاريخ         

 البيـضاء بتـاريخ     مبوجب األمر الصادر عن رئـيس احملكمـة االبتدائيـة بالـدار           
) ت( الذي قرر اعتبار الرسم العقاري املذكور تركة عن جوزيف ماري            10/12/1962

شاغرة وببطالن ما ترتب عليه من آثار وإجراءات والتشطيب عليها وأمر احملـافظ             
املذكور بتقييد عقد شراء املدعي املشار إليه أعاله يف نفس الرسم العقاري، وبعـد              

من جهـة أوىل، بـأن دعـوى        " امللك اخلاص "رابعة الدولة   جواب املدعى عليها ال   
النازلة تقادمت إذ سبق للمدعي أن تقدم مبقال رام إىل الطعن يف قرار املدعى عليه               

 والذي أفاد فيه هذا األخري بعدم إمكانية        26/2/2001األول احملافظ والصادر بتاريخ     
رب تركة شـاغرة للـهالك      تقييد عقد شرائه املزعوم لكون العقار موضوع النزاع يعت        

مبوجب أمر قضائي صادر عن رئيس احملكمة االبتدائية بالـدار          ) ت(جوزيف ماري   
 أصدرت احملكمة حكمها رقـم      1/7/2002، وأنه بتاريخ    10/12/1962البيضاء بتاريخ   

 قضى بعدم قبول الطلب، وأن الـدعوى احلاليـة          2488/01/13 يف امللف عدد     624
 والذي  664 عدد   26/4/2006س احملافظ الصادر بتاريخ     ترمي إىل الطعن يف قرار نف     

رفض مبقتضاه تقييد عقد الشراء املشار إليه بنفس الرسم العقاري وبنفس العلـة،             



 

  ص 73 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

وأن قرار احملافظ األخري ما هو يف احلقيقـة إال قـرار تأكيـدي لـألول املـؤرخ يف                   
طبقـا   والذي كان يتعني على املدعي أن يطعن فيه داخل أجل شـهر              25/2/2001

 مـن التـشريع     100 من ظهري التحفيظ العقـاري والفـصل         96ملقتضيات الفصل   
املطبق على العقارات احملفظة، وهو ما مل يقع مما جيعـل الـدعوى قـد طاهلـا         
التقادم وباعتبار أن القرار التأكيدي ال يفتح أجال جديدا للطعن، ومن جهة ثانية فإن              

 القاضي بعدم قبول دعوى املدعي      املدعى عليها تدفع بسبقية البت حسب احلكم      
املشار إليها، ومن جهة ثالثة فإن العقد الذي استظهر بـه املـدعى مل يتـضمن أي                 
إشارة إىل هوية املوظف الذي قام باملصادقة على اإلمضاء وكذا هوية طريف العقد             
املعرف بإمضائهما، وأن املدعي مل يبادر إىل تسجيل عقد شرائه الـذي يعـود إىل               

 من ظهري التحفيظ العقـاري،      65 يف السجل العقاري طبقا للفصل       5/4/1958تاريخ  
ومن جهة رابعة فإنه ليس من بني وثائق امللـف مـا يفيـد أن املـدعي طعـن يف                    
القرارات القضائية اليت أكدت شغور امللك املدعى فيه، وبعد ما ذكر كله أصدرت             

 1831/6/26لـف رقـم      يف امل  210 حكمها عدد    6/3/2007احملكمة املذكورة بتاريخ    
وفق الطلب، استأنفته املدعى عليها الدولـة امللـك اخلـاص وقـضت حمكمـة               
االستئناف املذكورة بتأييده وذلك مبقتضى قرارها املطعـون فيـه بـالنقض مـن              

  :املستأنفة أعاله بوسيلتني
 خبرق القانون ذلك أنـه أورد يف        الوسيلة األوىل حيث تعيب الطاعنة القرار يف      

إن احملكمة االبتدائية اعتربت املطلوب صاحب حق يف التقاضي وبالتايل          : "تعليالته
له الصفة ألنه يتوفر على عقد بيع للعقار املدعى فيه من طرف مالكـه األصـلي                

باإلضافة إىل ذلك، فإن تسجيل املستأنفة كمالكة وحيدة        ) ت(اهلالك جوزيف ماري    
كة شاغرة ال يـسحب الـصفة       يف الرسم العقاري وبناء على قرار تسجيلها بكون الرت        

من أي وارث أو مشرت للعقار بتاريخ سابق من أن يقاضيها ويطلب التشطيب علـى               
، إال أن القرار املطعون فيه غفل عن انعدام الصفة وعـن عـدم توجيـه                "تقييدها

الطعن ضد األمر القاضي بشغور تركة اهلالك األجنيب وعن تقادم الـدعوى، وأنـه              
أن املطلوب ما دام غري مالك للعقار موضوع النزاع وال          سبق للطاعنة أن أوضحت     

 مـن ظهـري     66 و 65يوجد ما يفيد تقييده يف السجالت العقارية طبقـا للفـصلني            
التحفيظ العقاري فإن صفته منعدمة يف الدعوى، وأنه ما دامـت الطاعنـة متلـك               

هـا يف   الرسم العقاري حمل النزاع بصفة متفردة كما هو ثابت من الشهادة املـدىل ب             
امللف فإن صفة املطلوب منعدمة، وباإلضافة إىل ذلك فإن القرار املطعـون فيـه              
تبىن تعليالت احلكم االبتدائي فيما خيص النقطة املثارة من طرف الطاعنة املتمثلة            
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يف عدم وجود ما يفيد الطعن يف األمر القضائي الصادر عن رئيس احملكمة بالـدار               
ي قضى بشغور تركة املالك للعقار املدعى فيـه،          الذ 10/12/1962البيضاء بتاريخ   

هذا األمر الذي على أساسه مت نقل ملكية العقار املذكور يف اسم الطاعنـة، وذلـك                
بعلة أن هذه احملكمة تتبىن تعليل احلكم االبتدائي فيما خيص هذه النقطة وتضيف             

للعقـار  بأن ظهور ورثة للهالك األصلي للعقار املدعى فيه وظهور املدعي كمشرت            
املذكور جيعل متلك املستأنفة له باعتباره تركة شاغرة غري مرتكـز علـى أسـاس               
وميكن املطالبة قضائيا بالتشطيب على تقييده ما دامـت وسـيلة تـسجيلها هـي               
صدور أمر بشغور الرتكة، إال أن القرار املطعون فيه من جهة مل ينـاقش أن لألمـر                 

يه ممن له مصلحة يف ذلك، ومـن جهـة          اإلستعجايل حجيته ما دام مل يتم الطعن ف       
ثانية فإن القرار املطعون فيه ال ميكن أن يعطل مفعول األمر القضائي ما دام القرار               

  . املذكور مل يصدر مبناسبة الطعن يف األمر القضائي املشار إليه
 بنقصان وسوء التعليل املوازيني النعدامه، ذلك أنـه         الوسيلة الثانية وتعيبه يف   

فيما خيص الدفع بتقادم دعوى املستأنف عليه فبدوره ال يرتكـز علـى             ": علل بأنه 
 من قانون االلتزامات والعقـود يتعلـق بتقـادم          387أساس قانوين سليم ألن الفصل      

 بينما املدعي يف نازلة احلال ال يربطـه باملـستأنفة أي            مالدعوى الناشئة عن االلتزا   
لك اعترب القرار املطعون فيه أن الدفع       ، وباإلضافة إىل ذ   "عقد وال التزام قائم بينهما    

املتعلق بعدم صحة عقد البيع املطلوب تـسجيله لألسـباب املـذكورة باملقـال              
االستئنايف فإن العقد تضمن اإلشارة إىل طرفيه البائع املالك األصلي للرسم العقاري            

 س من جهة واملشرتي املستأنف عليه مـن جهـة أخـرى مـع               28704املبيع عدد   
عليه واملصادقة على تصحيح إمضائهما ولو أن تصحيح اإلمضاء ال يعترب           توقيعهما  

شرطا لصحة عقد البيع، كما استقر على ذلك الفقه وأكده القضاء، إال أن الطاعنة              
سبق هلا أن دفعت بأن هذا التعليل ال يرتكز علـى أسـاس نظـرا إىل أنـه مل تـتم                     

ن املطلوب يف قرار احملـافظ       تاريخ طع  26/3/2001منازعتها يف املدعى فيه إال يف       
 بعدم قبول الدعوى أي بعد مرور حـوايل         16/7/2002القاضي برفض التقييد بتاريخ     

أربعني سنة على صدور احلكم املذكور، وبذلك تكون دعوى املـدعي قـد طاهلـا               
 مـن قـانون     387التقادم من حيث رفع الدعوى اسـتنادا إىل مقتـضيات الفـصل             

االلتزام املشار إليه يف هذا الفصل ال ينحـصر يف العقـد            االلتزامات والعقود، إذ أن     
 مـن نفـس     374فقط وإمنا هناك جمموعة من املصادر املنشئة لـه، وأن الفـصل             

يسوغ للدائن ولكل شخص آخر لـه مـصلحة يف التمـسك            "القانون ينص على أنه     
ينـف  ، وأن القرار مل     "بالتقادم كالكفيل أن يتمسك به ولو تنازل عنه املدين األصلي         
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املصلحة عن الطاعنة يف الدعوى، وأنه يتبني من خالل االطالع على العقـد حمـل             
النزاع الذي اعتمده القرار أنه مل يتضمن أية إشـارة هلويـة املوظـف الـذي قـام         
باملصادقة على اإلمضاء وكذا هلوية طريف العقد املعرف بإمـضائهما، كمـا أنـه ال               

ته بدفرت أو سجل التعريـف باإلمـضاء،        يشتمل على الرقم الرتتييب الذي سجلت حت      
وهي كلها بيانات ضرورية للتأكد من أن طريف العقد املعرف بتوقيعهما هما بالفعـل              

  .املعنيان ال غريهما
 لتداخلهما، فإن صدور أمر قضائي بـإعالن أن         ردا على الوسيلتني معا    لكن،

ؤهلـة لـإلرث، ال     هالكا توىف ومل يرتك وارثا وخلف مرتوكا تسلمته الدولة بصفتها م          
مينع خلفه الذي ظهر بعد ذلك، من املطالبة حبقه املنجر إليه من اهلالك املذكور،              
وال تتوقف هذه املطالبة على الطعن يف األمر القضائي الذي صدر فقط لإلعـالن              
عن حالة ظاهرة وهي انعدام اخللف وبعد ذلـك ثبـت العكـس، وأنـه ال جمـال                  

 من قانون االلتزامات والعقـود،      387 و 374الفصلني  لالستدالل يف النازلة مبقتضيات     
إذ أن طلب التسجيل يف الرسم العقاري ال يتقادم وأن التسجيل يف الرسم العقـاري                
هو ما ترمي إليه دعوى النازلة، وأن صفة املطلوب ثابتة من خالل عقد شرائه مـن                

مل تـصديقا   املالك للرسم العقاري حمل النزاع، وأن عقد شراء املطلوب ما دام حي           
على توقيع البائع من جهة رمسية فإنه يعترب نافذا وال يطعن فيه إال بـالزور إذ أنـه                  

الورقة العرفية املعـرتف    : " من قانون االلتزامات والعقود فإن     424مبقتضى الفصل   
بها ممن يقع التمسك بها ضده أو املعتربة قانونا يف حكم املعرتف بها منه، يكون هلا                

اليت للورقة الرمسية يف مواجهة كافة األشخاص علـى التعهـدات           نفس قوة الدليل    
 مـن نفـس     420 و 419والبيانات اليت تتضمنها وذلك يف احلدود املقررة يف الفصلني          

، وال يكفي الطعن فيها بالتايل مبجرد الدفع، وأن احملكمة غري ملزمة بتتبـع              "القانون
على قضائها، ولذلك فإن القـرار      األطراف يف مجيع مناحي أقواهلم اليت ال تأثري هلا          

املطعون فيه حني علل قضاءه مبا ورد يف الوسيلتني أعاله يكون معلال تعليال سليما              
  . وكافيا وغري خارق للقانون احملتج به والوسيلتان معا بالتايل غري جديرتني باالعتبار

  لـهـذه األسـبـاب
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐ الـسيد علـي اهلـاليل        :املقـرر  – العلوي اليوسفي     السيد العريب  :الرئيس
 . السيد عبد الكايف ورياشي:احملامي العام
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  5155القرار عدد 

  2010  دجنرب 14الصادر بتاريخ 
  4209/1/3/2010يف امللف املدين عدد 

 

  

  كراء سكين 
 املكري لـه صـفة املنتفـع        ‐ وفاة املكري    ‐ دعوى اإلفراغ لإلحتالل     ‐
  .بالعقار

 املتعلـق بالتـشريع املطبـق علـى         2/6/1915 من ظهري    66 و 35فصلني  إن ال 
العقارات احملفظة يقضيان بأن االنتفاع هو حق عيين يف التمتع بعقار علـى ملـك               
الغري وأنه ينقضي مبوت املنتفع، وهو بذلك يعترب حقا شخصيا ال يورث، فإذا أكرى              

ع العقار ملالكه، وال يبقى العقـار       املنتفع العقار املنتفع به إىل الغري فإنه بوفاته يرج        
  .متحمال حبق االنتفاع، مما ال يبقى معه سند للمكرتي للتواجد باحملل املكرى له

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 الـصادر عـن     103حيث يستفاد من وثائق امللف، والقرار املطعون فيه عدد          

 أن املـدعيات    1149/07 يف امللف عدد     4/2/2010حمكمة االستئناف بوجدة بتاريخ     
ومن معها ادعني يف مقاهلن أمام احملكمة االبتدائية بربكان أنهـن ميلكـن             ) ر(ثورية  

 الكـائن مبدينـة     7924/02على الشياع العقار احملفظ ذا الرسـم العقـاري عـدد            
احتله دون سند وال قانون طالبـات       ) ت(السعيدية، وأن املدعى عليه عبد الرحيم       

تعته هو ومن يقوم مقامه، وأجـاب املـدعى عليـه أن            إفراغه منه من شخصه وأم    
املدعيات مل يثبنت صفتهن يف الدعوى وهي بذلك غري مقبولة، وأنه يكرتي املنـزل              

، وهو ما يقرونه فضال عن إجازتهم الضمنية        1998املدعى فيه من والدتهن منذ سنة       
ى وعقبت   مع علمهن به، طالبا رفض الدعو      1998هلذا الكراء الذي استمر منذ سنة       
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املدعيات أنهن مالكات املنزل املدعى فيه حسب رمسـه العقـاري، وال يلـزمهن              
تصرف والدتهن بالكراء إىل املدعى عليه وال يصح إدعاؤه إجازتهن للكـراء الـذي              
يزعمه إال أن تكون مكتوبة، كما ال سند للقول مبضي املدة، ألن عقارهن حمفظ وال               

يـه أن والـدة املـدعيات سـبق يف دعـوى            يسري عليه أي تقادم، ورد املدعى عل      
استعجالية أن كانت طرفا فيها إىل جانبهن، وتعد لذلك مالكة معهن فضال عـن أن               
صفة ملكها قائمة من خالل الرسم العقاري للمنزل املـدعى فيـه وسـلمته إذنهـا                
للحصول على الرتخيص بإدخال الكهرباء بصفته مكرتيا وهو ما تثبته هذه الرخصة،            

 املناقشة قضت احملكمة برفض الدعوى، فاستأنفته املدعيات مثريات أن          وبعد متام 
حق االنتفاع العائد لوالدتهن انقضى بوفاتها ويستتبع ذلك انقضاء احلق الشخـصي            

 مـن  629للمستأنف عليه ألن من ميلك ال يستطيع نقل أكثر مما ميلك وأن الفـصل     
ـ         راء، وال يكفـي فيـه عبـارة        قانون االلتزامات والعقود استلزم شروطا يف عقد الك

املضمنة يف املطبوع املسلم من املكتب الوطين للكهرباء وهو ما اعتمدته           " املكرتي"
احملكمة االبتدائية يف حكمها جمانبة للصواب، طالبات إلغاءه واحلكم من جديد وفق            
الطلب، وبعد اجلواب الرامي إىل التأييد ومتام املناقشة، قضت حمكمة االسـتئناف            

  .د احلكم املستأنف، وهذا هو القرار املطلوب نقضهبتأيي
 رجب  19 من ظهري    66وحيث تعيب الطالبات على القرار خرق القانون الفصل         

 وسوء التعليل املوازي النعدامه، ذلك أنهن متسكن يف دعـواهن أمـام قـضاة               1333
أن دفع  املوضوع بأن والدتهن مل تكن تتمتع يف العقار املدعى فيه إال حبق االنتفاع و             

املطلوب بأنه يكرتيه منها ال ميكن أن يلزمن به ألن االنتفاع املخول لوالدتهن أصبح              
منقضيا بوفاتها، وال ميكن استمرار املطلوب يف بقائه يف احملل ولو مع فرض أنه كان               

  .يكرتيه من صاحبة حق االنتفاع، ألنها ال متلك أن تنقل إليه أكثر مما متلك
 من ظهري   66 و 35بات على القرار، ذلك أن الفصلني        ما عابته الطال   صح حيث

 املتعلق بالتشريع املطبق على العقارات احملفظة يقضيان بأن االنتفـاع           2/6/1915
هو حق عيين يف التمتع بعقار على ملك الغري، وأنه ينقضي مبوت املنتفع، والثابـت               

 العقـاري   من وقائع الدعوى وأدلتها املدىل بها لقضاة املوضوع، وخاصـة الرسـم           
املتعلق بالعقار موضوع الدعوى أن الطالبات ميلكـن العقـار، وأن والـدتهن الـيت               
متسك املطلوب بعالقة الكراء معها يف هذا العقار مل يكـن هلـا إال حـق االنتفـاع،                  
وقوامه متتع املنتفعة بكل ما ميكن أن ينتجه العقار موضوع حق االنتفاع من أنـواع               

، 1333 رجب   19 من ظهري    38ية أو املدنية عمال بالفصل      الثمار الطبيعية أو الصناع   
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ومن مث فإن إكراءها للمطلوب هو من قبيل جين مثار العقـار املدنيـة، إال أن هـذا                  
 من نفس الظهري املشار إليه على لزوم        66 و 35احلق نص القانون والسيما الفصالن      

تعليلها لقرارها بأن   انقضائه بوفاة املنتفع، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ب        
حق االنتفاع الذي على أساسه أكرت املنتفعة للمطلوب العقار موضوع الدعوى إمنا            
انتقل بوفاتها إىل الطالبات، وأصبحن ملتزمات حبق الكراء للمطلوب الـذي ثبـت             
عقد كرائه بشهادة الشاهد، مع أن حق االنتفاع حق عيين شخصي وال يورث وينتهي              

اة املنتفع أو تلف الشيء حمله تلفا كليا، وال يبقى العقار متحمال            بانتهاء مدته أو بوف   
به ويرجع ملالكه بصفته صاحب حق امللكية املخولة له استعمال العقار واستغالله            
وكالهما يعنيان االنتفاع له بعقاره، مما مل يبق معه سند للمطلوب بانتهاء حق انتفاع              

رها املطعون فيه فجاء لذلك معلال تعليال       املكرية له وهو ما خالفته احملكمة يف قرا       
  .فاسدا ينزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض

  

  لـهـذه األسـبـاب
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐  السيد حممـد بـن يعـيش       :املقرر – السيد أمحد اليوسفي العلوي      :الرئيس
  . السيدة آسية ولعلو:احملامي العام



 

  ص 79 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  
  287 القرار عدد

  2011  يناير 25 الصادر بتاريخ
  311/1/6/2009 عدداملدين لف يف امل

 

  

  كراء سكين
  . توجيه الدعوى ضد ورثة املكرتي‐ دعوى اإلفراغ ‐ استمرارية العقد ‐

عقد كراء األماكن املعدة للسكىن ال يـورث وإمنـا يـستفيد مـن اسـتمراره                
 وعلـى مـن     25/12/1980 من ظهـري     18األشخاص املشار إليهم حصرا يف الفصل       

يدعي أنه املستفيد أن يتمسك بذلك، وإن احملكمة مصدرة القرار املطعـون فيـه              
عندما ألزمت املكري بتوجيه الدعوى ضد مجيع ورثة املكرتي تكـون قـد عللـت               

  .قرارها تعليال فاسدا مما يعرضه للنقض
  نقض واحالة

  
  باسم جاللة امللك

قـدما بتـاريخ    ) ب(وفوزية  ) ل(حيث يستفاد من مستندات امللف أن الصديق        
، والثاين بتـاريخ    7/7/2005 مقاال افتتاحيا وأخرى إضافية، األول بتاريخ        12/4/2005
 عرضـا فيهـا     19/4/2007، والرابع بتاريخ    12/6/2006، والثالث بتاريخ    22/12/2005

الفيال الكائنة بعنوانها بوجيبة شهرية قـدرها  ) ب(بأنهما يكريان للمدعى عليها ميينة  
 درهم شهريا عن ضريبة النظافة تقاعست عـن         350 درهم باإلضافة إىل مبلغ      3500

 ورغم إنذارها وتوصلها فإنها مل      2007 إىل نهاية مارس     2004أدائهما ابتداء من يوليوز     
تستجب لطلبهما، طالبني لذلك احلكم عليها بأدائها وجيبة الكراء وضريبة النظافة           

 درهـم،  5000 وتعويضا عن املطل قدره 2007رس  إىل متم ما   2004ابتداء من يوليوز    
وبإفراغها من العني املؤجرة من شخصها وأمتعتها وكل من حيل حملـها أو بإذنهـا               

 درهم عن كل يوم تأخري عن التنفيذ، وأدليا         500حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها      
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لكرائية بنسخة من عقد الكراء وشهادة امللكية، وأجابت املدعى عليها بأن العالقة ا           
تربط املدعيان مع زوجها اهلالك صاحل زمراك حسب الثابت مـن عقـد الكـراء               
املدىل به من املدعيني، وبعد وفاته انتقلت إىل الورثة الذين هم على قيـد احليـاة،                
وأنه كان لزاما على املدعيني أن يوجها اإلنذار لكافة الورثة وليس هلا وحدها ومـع               

كراء يف احلساب البنكي للمدعي الصديق حللـو وأن         ذلك فإنها كانت تودع مبالغ ال     
 درهم عن املدة املمتـدة مـن يوليـوز          10500 ملبلغ   12/11/2004آخر إيداع كان يف     

، ومل تتوقف عن إيداع الكراء إال عندما فوجئت بالبنك يـرفض            2005 إىل مايو    2004
بها إىل عرض   املذكور، مما حذا    ) ل(تسلم الوجيبة الكرائية نزوال عند رغبة الصديق        

مبالغ الكراء بواسطة العون القضائي الذي حرر حمضرا أفاد فيـه بأنـه انتقـل إىل                
عنوان املدعيني فوجدهما قد انتقال من العنوان املذكور، أمـا خبـصوص ضـريبة              
النظافة فإنها مشمولة مببلغ الكراء، وأدلت بوصوالت إيداع، ونـسخة مـن حمـضر              

ـ      سكىن فـأجرت احملكمـة املـذكورة حبثـا         إخباري للعون القضائي وشهادتني لل
 بعـدم   16/260/2005 يف امللف عدد     18/10/2007 بتاريخ   427وأصدرت حكمها رقم    

قبول الدعوى، استأنفه املدعيان وطلبا احلكم على املستأنف عليها بأدائها مقابـل            
، وضريبة النظافة عن نفس     2008 إىل نهاية فرباير     2007كراء احلال ابتداء من فرباير      

ملدة، وأجابت املستأنف عليها بأن املستأنف طالب كراء املدة املمتدة من غـشت   ا
 مبقتضى مقاله اإلضايف يف املرحلة االبتدائيـة املـؤرخ يف           2007 إىل متم مارس     2006

، فألغت  2007 وبذلك فال حق له يف املطالبة بكراء شهري فرباير ومارس            31/3/2007
يا وحكمت على املـستأنف عليهـا بأدائهـا         حمكمة االستئناف احلكم املستأنف جزئ    

 واحملـدد يف مبلـغ      2008 إىل متم فربايـر      2004للمستأنفني وجيبة الكراء من غشت      
 إىل  2001 درهم ضريبة النظافة عن املدة من أكتـوبر          30.100 درهم ومبلغ    150.500

 ، وأيدته يف الباقي، وذلك مبقتضى القرار املطعون فيه بالنقض مـن           2008متم فرباير   
 بفساد التعليل املوازي النعدامه، وعدم االرتكاز       الوسيلة األوىل طرف املستأنفني يف    

، مـع أن  )ز(على أساس، ذلك أنه اعترب الطاعنني ملزمني بإدخال مجيع ورثة صاحل  
الورثة هم الذين كان عليهم يف حالة ما إذا كان األمر يهمهم أن يتدخلوا يف الـدعوى،                 

طلوب يف النقض اليت أشارت إليهم يف إحدى مـذكراتها        أو يتم إدخاهلم من طرف امل     
اجلوابية، أما الطاعنان فقد أكدا يف أجوبتهما بأن الشخص الوحيد الذي كان يتعامل             

، وبعـد وفاتـه فقـد       )ز(معها والذي تربطه عالقة كرائية معها هو املرحوم صاحل          
لتعامـل معهـا بـصفة      انتقلت العالقة الكرائية إىل أرملته املطلوبة يف النقض وبدأ ا         

شخصية باعتبارها هي اليت تشغل احملل وتـؤدي الكـراء بـصفة منتظمـة إىل أن             
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توقفت عن األداء فاضطر الطاعنان ملطالبتها قضائيا، وأنه جاء يف حيثيات حمكمة            
 ما  18 يف فصله    25/12/1980بأنها غري مطالبة مبناقشة مقتضيات ظهري       "االستئناف  

يف الدعوى، حىت يتم الـدفاع عـن        ) ز(ف املكرتي صاحل    دام مل يتم إدخال كافة خل     
إال أن هذا االجتـاه الـذي اتبعتـه         " مصاحلهم أو إثبات خالف ما يدعيه الطاعنان      

حمكمة االستئناف بعيدا عن القانون، ألنها أرادت أن تلـزم الطـاعنني بـاالعرتاف              
  مـن ظهـري    18بأشخاص ال عالقة هلم بهم لكونهم مشمولني مبقتـضيات الفـصل            

 ومل يكونوا يعيشون أثناء وفاة والدهم معه، وحتت نفقتـه، ألن البنـت              25/12/1980
مرمي موظفة ومتزوجة بطبيب مشهور، وهلا أبنـاء وتـسكن مـع زوجهـا يف فـيال                 
بالسويسي، أما االبن حممد فهو ميارس الفالحة حيث توجد ضـيعات والـده بـبين               

 باقي اخللف الذين طلبت حمكمـة       مالل، ومتزوج ويعيش مع عائلته يف بين مالل، أما        
 املذكور، فإن ذلك من     18االستئناف إدخاله يف الدعوى حىت ميكنها مناقشة الفصل         

  .شأنه أن جيعل هذا القرار فاسد التعليل إن مل يكن منعدم التعليل
 الطاعنان على القرار، ذلك أنه علل قضاءه فيمـا خيـص      حيث صح ما عابه   

بأن احملكمة غري مطالبة مبناقشة مقتضيات      "فراغ  طلب املصادقة على اإلنذار باإل    
يف ) ز( ما دام مل يتم إدخـال كافـة خلـف صـاحل              18 يف فصله    25/12/1980ظهري  

الدعوى وذلك حىت يتولوا الدفاع عن مصاحلهم أو إثبات خالف ما يدعيه الطاعنان             
ـ             وى لذلك فال جمال للتمسك بهذه النقطة، وأن دعوى املطالبة باإلفراغ وبعكس دع

ويسكنون ) ب(األداء ال تقبل أي جتزئة، وأن ثبوت وجود ورثة آخرين إىل جانب ميينة             
معها يقتضي إدخاهلم مجيعا، ومتكينهم من إبداء أوجـه دفـاعهم، علمـا أن حكـم                
اإلفراغ تسري آثاره على مجيع الورثة وال يعقل ذلك والبعض منهم مل يتول الـدفاع               

 يف الدعوى أو حتديد مكانته القانونية دون        عن مصاحله لعدم إدخاله كطرف رئيسي     
أن يواجه بها مباشرة ويتوىل شخصيا املنازعة فيها مبا خيوله له القانون، لذلك فإن              

دون غريها قد تنعكس آثاره سلبا على أشخاص        ) ب(اإلنذار املوجه للمطلوبة ميينة     
قط، لذلك فـإن    مل يكونوا أطرافا فيه وال ميكن تفاديها إلعماله يف مواجهة أحدهم ف           

 أن الطـاعنني    يف حـني  ". هذه احملكمة تستبعده وتستبعد كافة اآلثار املرتتبة عنه       
متسكا بأن العالقة الكرائية استمرت لفائدة أرملة املكرتي وهي الـيت كانـت تـؤدي     
للمالك الوجيبة الكرائية بعد وفاة زوجها، إىل أن توقفت عـن أدائهـا، وأن القـرار                

ن قضائه على املطلوبة يف النقض وحـدها بـأداء الوجيبـة            املطعون فيه بالرغم م   
الكرائية، فإنه ألزم املكريان بإدخال كافة ورثة املكرتي يف الدعوى، مع أن عقد كراء              
األماكن املعدة للسكىن ال يورث، وإمنا يستفيد من استمراره األشخاص املشار إليهم            
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املـستفيد أن يتمـسك     ، وعلى من يدعي أنـه       25/12/1980 من ظهري    18يف الفصل   
وأن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه عندما ألزمت الطاعنني املكـريني      . بذلك

بتوجيه الدعوى ضد كل ورثة املكرتي، فقد عللت قرارها تعلـيال فاسـدا يـوازي               
  .انعدامه مما عرضه للنقض واإلبطال

 

  لـهـذه األسـبـاب
   .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملـامي   ‐  السيد ميمـون حـاجي     :املقرر –العيادي  حممد   السيد   :لرئيسا
   .الطاهر أمحروين السيد :العام
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  2940القرار عدد 

  2010  يونيو 29الصادر بتاريخ 
  2949/1/6/2009 عدداملدين لف يف امل

 

  

  كراء سكين
  . عرض املكرتي االقتطاع من الضمانة‐ دعوى اإلفراغ للتماطل ‐

 بأن املبلغ املسلم للمكري كان من أجل ضمان أداء الكراء، وأنه            متسك املكرتي 
طلب من املكري اقتطاع الوجيبة الكرائية احلالة من هذا املبلغ بعد أن حدثت لـه               
ضائقة مالية، واحملكمة حني اعتربت املبلغ املـذكور ال عالقـة لـه باسـتخالص               

وقـضت بإفراغـه مـن      واجبات الكراء احلالة، واعتربت أن املكرتي يف حالة مطل          
  .احملل املكرى، يكون قرارها معلال تعليال فاسدا ومعرضا بالتايل للنقض

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

) ب( قدم بوشـعيب     30/5/2006حيث يستفاد من مستندات امللف أنه بتاريخ        
 إىل احملكمة االبتدائيـة بالربـاط       16/4/2007مقاال افتتاحيا، وآخر إصالحيا بتاريخ      

يكرتي منه الشقة الكائنة بعنوانه مبـشاهرة  ) م(فيهما بأن املدعى عليه أمحد     عرض  
 2007 إىل مـتم فربايـر       2005 منذ فـاتح نـونرب        درهم توقف عن أدائها    1500قدرها  

 إىل  2001 مبلغ الكراء من فـاتح ينـاير          من %10باإلضافة إىل ضريبة النظافة بنسبة      
نذار طالبا احلكم عليـه بأدائـه الكـراء          مل يؤدهما رغم توصله باإل     2006متم أبريل   

 درهم تعويضا عن املطل، وبفسخ عقـد        1000والنظافة املذكورين باإلنذار، ومبلغ     
الكراء، وإفراغه من العني املؤجرة من شخصه وأمتعته ومن حيل حمله بإذنه حتـت              

  درهم عن كل يوم تأخري ابتداء من تاريخ االمتناع،         200طائلة غرامة تهديدية قدرها     
وأجـاب  . وأرفق مقاله بنسخة من عقد الكراء، ونسخة من اإلنذار وحمضر تبليغـه           

 درهـم   20.000املدعى عليه مبذكرة مع مقال مضاد بأن املدعي تسلم منه مبلـغ             
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كضمانة من قبل الكراء، وأنه بعدما حصلت له ضائقة مادية اتفق مع املدعي بـأن               
نه فوجئ بتقـدمي الـدعوى ضـده        خيصم مبالغ الكراء من الضمانة املذكورة، إال أ       

ولذلك فهو غري مماطل وأما خبصوص ضريبة النظافة فاملدعي مل يدل مبا يثبـت              
أداءها، طالبا لذلك احلكم على املدعي باسرتجاع مبلغ الـضمانة املـذكورة، وأدىل         

 386بشهادة موقعة من طرف املدعي، فأصدرت احملكمة االبتدائية حكمهـا عـدد             
بأدائه ) م( على املدعى عليه أمحد      299/2006/16 امللف رقم     يف 26/7/2007بتاريخ  

 إىل  2005 درهم وجيبة كراء املـدة مـن نـونرب           24.000مبلغ  ) ب(للمدعي بوشعيب   
 درهم وبفسخ العالقة الكرائية الرابطـة       500، وتعويض عن املطل قدره      2007فرباير  

اة مـن شخـصه     بني الطرفني، وتبعا لذلك إفراغ املدعى عليه من العـني املكـرت           
 درهم عـن كـل      50وأمتعته وكل من حيل حمله حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها           

بإرجاعـه  ) ب(يوم تأخري عن التنفيذ، ويف الطلب املضاد احلكم علـى بوشـعيب             
 ورفـض   5/9/2001 درهم موضوع اإلشهاد املؤرخ يف       20.000مبلغ  ) م(لفائدة أمحد   
 فأيدتـه حمكمـة االسـتئناف املـذكورة         )م(استأنفه املكرتي أمحد    . باقي الطلبات 

  .مبقتضى قرارها املطعون فيه بالنقض من طرف املستأنف
 بفساد التعليل املوازي النعدامه، ذلك أنه تأكد بـأن مبلـغ            السبب الفريد  يف  

 درهم تسلمه املطلوب يف النقض كضمانة من قبيل الكراء للمحل املـدعى             20.000
إىل عدم إثباتـه االتفـاق املـربم بينـه وبـني            فيه ومع ذلك حكم بإفراغه استنادا       

املطلوب يف النقض بشأن استخالص الوجيبة الكرائية من مبلـغ الـضمانة مـع أن               
املبلغ املودع لدى املطلوب هو من قبيل ضـمانة الكـراء، فجـاء بـذلك القـرار                 

  .املطعون فيه معلال تعليال فاسدا يوازي انعدامه
بأنـه ثبـت    " ذلك أنه علل قـضاءه        الطاعن على القرار،   حيث صح ما عابه   

 20.000للمحكمة من خالل وثائق امللف أن املستأنف سلم للمستأنف عليـه مبلـغ              
درهم كضمانة من قبيل كراء احملل املدعى فيه، وأن هذا األخري التـزم بإرجاعـه               
عند نهاية العالقة الكرائية، وال دليل بامللف يثبت إبرام اتفاق بني الطرفني خيـالف              

 فيه باإلشهاد الصادر عن املكري ورضاه بإعفاء املستأنف مـن أداء وجيبـة              ما ورد 
الكراء املطلوبة مقابل خصمه من مبلغ الضمانة، وثبت هلا كذلك من وثائق امللـف              
أن املستأنف متسك خالل املرحلة االبتدائية بطلبـه الرامـي إىل اسـرتجاع مبلـغ               

تباره كمقابل أداء وجيبة الكـراء      الضمانة مما يعد حجة على أن إرادته مل تتجه الع         
الشيء الذي يسعفه يف تربير براءة ذمته من الوجيبة الكرائية املنازع حوهلا إلعفائـه              
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من حالة املطل نتيجة توصله باإلنذار من أجل األداء وعدم الوفاء بالتزامه داخـل              
 من قـانون االلتزامـات والعقـود        692األجل احملدد له مما جيعل موجبات الفصل        

 أن الطاعن متسك منذ املرحلة االبتدائيـة بـأن مبلـغ            يف حني ،  "توفرة يف النازلة  م
 درهم املسلم للمطلوب يف النقض كان من أجل ضـمانة أداء الكـراء، وأنـه                20.000

طلب من املكري اقتطاع الوجيبة الكرائية احلالة من املبلغ املذكور بعدما حصلت            
 إىل تقدمي الدعوى ضده، واحملكمة مصدرة       له ضائقة مادية، إال أن هذا األخري بادر       

 درهم املسلم للمطلوب يف النقض      20.000القرار املطعون فيه ملا اعتربت بأن مبلغ        
ال عالقة له باستخالص وجيبة الكراء احلال، واعتـربت الطـاعن يف حالـة مطـل                
وقضت بفسخ العالقة الكرائية واإلفراغ، تكون بذلك قد عللت قضاءها تعليال فاسدا            

  . يوازي انعدامه مما عرضه للنقض واإلبطال
 

  

  لـهـذه األسـبـاب
   .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملـامي   ‐  السيد ميمـون حـاجي     :املقرر –العيادي  حممد   السيد   :الرئيس
  .الطاهر أمحروين السيد :العام
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  5042القرار عدد 

  2010  دجنرب 6 الصادر بتاريخ
  2456/1/6/2010عدد  املدينلف يف امل

 

  

  كراء سكين
  . عبء اإلثبات‐ إحداث تغيريات باحملل املكرى ‐ دعوى اإلفراغ ‐

احملكمة ملا اعتربت أن التغيريات اليت أحدثت بالعقار تعد إخالال بااللتزامـات            
التعاقدية، وقضت بفسخ عقد الكراء وإفراغ املكرتي مل تبني من أين استخلصت أن             

ام بإحداث التغيريات باحملل املدعى فيه، خاصة وأنه دفع بأنـه      املكرتي هو الذي ق   
اكرتى احملل على احلالة اليت يوجد عليها مما يكون معه قرارهـا نـاقص التعليـل                

  .يتوجب نقضه
  نقض وإحالة

  

  باسم جاللة امللك
) ه( قدم عبد اجمليد     12/6/2007حيث يستفاد من مستندات امللف أنه بتاريخ        

 احملكمة االبتدائية بالرباط عرضوا فيـه أنهـم يكـرون احملـل             ومن معه مقاال إىل   
 الطابق األول الرباط للمدعى عليه      3 شقة   22السكين الكائن بزنقة عبد املومن رقم       

وأنه قام بإدخال تغيريات عليه دون إذن منهم وخالفا ملقتـضيات           ،  )ز(سيف الدين   
ت، طـالبني احلكـم     العقد حسب احملضر الذي يفيد قيامه مبجموعة من التغـيريا         

بفسخ العالقة الكرائية وإفراغ املدعى عليه ومن يقوم مقامه، وأجاب املدعى عليه            
أنه مل يقم إال بصيانة الشقة اليت يقطن بها فقام بتزليج البهو واملرحاض للحـصول           

 أصـدرت   5/3/2008على نظافة وزينة كما قام بتبليط احلائط وصباغته، وبتاريخ          
 برفض الطلب استأنفه    64 حتت عدد    155/15/2007لف عدد   احملكمة حكمها يف امل   

الطرف املدعي، فقررت حمكمة االستئناف إلغاءه جزئيا واحلكم بفسخ عقد الكـراء            
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وإفراغ املستأنف عليه ومن يقوم مقامه من احملل املذكور، وهو القـرار املطعـون              
  .فيه بالنقض من طرف املكرتي

 وعدم االستناد على أساس سليم، ذلك أنـه          بانعدام التعليل  الوسيلة األوىل  يف  
استند للقول بوجود تغيريات يف وضعية العقار إىل معاينة دون الرجوع إىل التـصميم              
األصلي للعني املكراة، الذي حيدد وضعية العقار السابقة ويتـيح إمكانيـة حجـم              
التغيريات املزعومة، وعلى فرض وجود مثل هذا التصميم األصلي الذي ذكر عرضا            
يف قرار احملكمة، فإن قدم البناء وتعاقب عدة فئات من املكرتين عليه جيعـل مـن                

  .الصعب القول بأنه هو من قام بالتغيري يف العقار
بأن " ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اقتصر يف تعليل قضائه             حيث صح 

إقدام املستأنف عليه على حذف املرحاض ووضعه مبحـل احلمـام دون موافقـة              
ستأنفني يعترب من قبيل التغيريات األساسية يف وضعية العقار ومرافقه وإخالال منه            امل

بالتزاماته التعاقدية، واعتداء على امللكية، األمر الذي أثبتته اخلـربة املنجـزة مـن              
طرف اخلبري جنيب أسكري ويؤكده املفوض القضائي عبد احلق عراض الذي عـاين             

، دون أن تبني    "وى وجود زليج بالبهو واملرحاض    عند انتقاله إىل الشقة موضوع الدع     
احملكمة من أين استخلصت بأن الطاعن هو الذي قام بالتغيريات احملدثة باحملـل             
املدعى فيه، خاصة وأنه متسك بأنه اكرتى احملل على احلالة الـيت يوجـد عليهـا             

التعليـل  حاليا، وأنه قام فقط بالتزليج والتبليط، األمر الذي كان معه القرار ناقص             
  .املوازي النعدامه مما عرضة للنقض واإلبطال

 

  لـهـذه األسـبـاب
   .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملـامي   ‐الطاهرة سـليم     السيدة   :املقرر –العيادي  حممد   السيد   :الرئيس
  .الطاهر أمحروين السيد :العام
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  2289 القرار عدد

  2011  ماي 17 الصادر بتاريخ
  57/1/1/2010دين عدد امللف امليف 

 

  

  كفالة تضامنية 
  . بطالن‐ إضعاف الضمان ‐ تربع ‐ تصرف املدين يف ماله ‐ 

 ملا ثبت للمحكمة أن إبرام الكفيل عقد اهلبة كان بعد صـدور احلكـم عليـه                
باألداء شخصيا لفائدة الدائن، مما تظهر معه نيته يف إبعاد امللك من ذمته املاليـة،               

 ببطالن تربعه بعلة أن أموال املـدين ضـمان عـام لدائنيـه طبقـا                فإن قضاءها 
 من قانون االلتزامات والعقود، وأنه تنـازل صـراحة عـن            1241ملقتضيات الفصل   

الدفع بالتجريد وبالتايل يبقى ملتزما بضمان أداء مجيع املبالغ اليت ستصبح بذمـة             
  . الدائن األصلي يكون مرتكزا على أساس قانوين

  رفض الطلب
  

  باسم جاللة امللك
 قدمت القرض الفالحي للمغرب أمام احملكمة االبتدائيـة         8/6/2006أنه بتاريخ   

، عرضـت   )ش(وزينـب   ) ش(بالدار البيضاء مقاال يف مواجهة املدعى عليهما حممد         
 عن رئيس احملكمة التجارية بالدار البيضاء       21/4/2003فيه أنها استصدرت بتاريخ     

بـصفته كفـيال    ) ش( قضى على حممد     5859/02ف رقم    يف املل  4687/03حكما رقم   
 درهما وأن املدعى عليـه املـذكور اسـتأنف          469.650لشركة تريكال املغرب مبلغ     

احلكم املذكور كما استأنفته املطلوبة يف النقض فرعيـا، وأن حمكمـة االسـتئناف              
التجارية ألغت احلكم املستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وحكمـت             

 درهـم   40.000للمـستأنف الفرعـي مبلـغ       ) ش(يد بأداء املستأنف حممـد      من جد 
كان ميلك حقوقا   ) ش(كتعويض وبتأييد احلكم يف باقي مقتضياته األخرى، وأن حممد          
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س وأنـه   /50336مشاعة يف العقار الكائن بعني الدئاب موضوع الرسم العقاري عدد           
بصفتها ابنته عقـد    ) ش(نب  إلبعاد هذه احلقوق عن املتابعات القضائية أبرم مع زي        

 بعد أن قبل منح الطاعنة كفالـة        11/4/2005هبة سجل باحملافظة العقارية بتاريخ      
شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريـد لـضمان أداء مجيـع              
املبالغ اليت ستصبح بذمة الشركة تريكال املغرب كما يتجلى ذلك من عقد الكفالة،             

إال إلبعاد هذا امللك عن املتابعـات       ) ش(ية مل يلجأ إليها حممد      وأن هذه اهلبة صور   
القضائية وهذا يتضح جليا من كون تاريخ اهلبة جاء الحقـا لتـاريخ إبـرام عقـد                 
الضمان املمنوحة من طرفه للطاعنة لضمان ديون املدينة األصلية وأن العقد أبرم            

ن هذه الـدعوى وإبطـال      لإلضرار بها، وأن اجمللس األعلى أقر جواز مباشرة الدائ        
التصرحيات والعقود الصورية اليت يلجأ إليها املدين للغاية املذكورة، طالبة لـذلك       

 عـدد  ياحلكم بإبطال عقد اهلبة املذكور والتشطيب عليـه مـن الرسـم العقـار             
س، وأجاب املدعى عليهما بأن القرض الفالحي سبق لـه مبقتـضى اتفـاق             /50336

التزم بالكف والتوقف عن مباشرة أي دعوى يف مواجهـة          مربم بينه وبني الكفالء أن      
وأن عقد الوكالة ال يتوفر على تـاريخ انعقـاده وإمـضائه، وأن القـرار               ) ش(حممد  

 نص يف حيثياته حرفيا     2410/03/9 يف امللف عدد     20/12/2004االستئنايف الصادر يف    
ـ               " سب بأنه أبرم مع شركة تريكال املغرب عقد منح سلف ملدة مخـس سـنوات ح

 469.650 استفادت من خاللـه بقـرض مببلـغ          10/1/1994العقد املصادق عليه يف     
 مما يفيد أن الكفالـة أبرمـت بتـاريخ    ٪16درهم تضاف إليه الفوائد االتفاقية بسعر      

 سنة ممـا    12 وأن املدعية مل تباشر دعواها احلالية إال بعد ما يزيد عن             10/1/1994
 10/10/2007حملكمـة املـذكورة بتـاريخ       جيعلها تتقادم، وبعد كل ذلك أصدرت ا      

 بالتشطيب على عقد اهلبة املربم بني       1352/21/07 يف امللف عدد     1897حكمها رقم   
س وأمـر   /50336املسجل علـى الرسـم العقـاري عـدد          ) ش(وزينب  ) ش(حممد  

من جديد بـصفته مالكـا علـى        ) ش(احملافظ بتسجيل هذا احلكم وتقييد حممد       
عدا ذلك فاستأنفه املـدعى عليهمـا وأيدتـه حمكمـة           الشياع ورفض الطلب فيما     

  .االستئناف املذكورة مبقتضى قرارها املطعون فيه بالنقض أعاله من املستأنفني
 440 على أساس قانوين وخبرق الفـصلني        ز بعدم االرتكا  الوسيلة الفريدة  يف  

تـدل   من قانون املسطرة املدنية، ذلك أنها دفعا بكون املطلوبة يف النقض مل              445و
مبا يفيد سلوكها ملسطرة التنفيذ وامتناع الطاعن عن األداء أو كونه ال يتوفر علـى               

 من قانون   1241بكون مقتضيات الفصل    "أموال كافية لسداد الدين، لكن القرار علل        
االلتزامات والعقود لئن كانت ال تغل يد الكفيل وال متنع من التصرف يف أمواله فـإن                
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مل ) ش(باهلبة لفائدة ابنته زينب     ) ش(د أن تصرف الطاعن     ملف النازلة خلو مما يفي    
ينقص من الضمان الذي للمطعون ضده على أمواله لعدم إدالئه مبا يفيد أن أمولـه               

أن مناقشة جتريد املدين األصلي مـن       "، ليخلص   "رغم اهلبة ال زالت تفي بالضمان     
داء حـاز قـوة     أمواله من عدمه مل يعد هلا حمل طاملا صدر حكم عن الكفيل بـاأل             

، وأنه إذا كان األمر على هذا املنوال فإن مثة شـرطا جوهريـا              "الشيء املقضي به  
طبقا للقواعد العامة مفاده أنه لكي يكون أمام إعسار منظم فإنه البد مـن صـدور                
حكم بإشهاره بشروط وإجراءات معينة وأن املطلوبة أسست طلبها على الـدعوى            

وإن مل يتطرق إليها بنصوص خاصة فإنه مثة بعـض          البوليانية وأن املشرع املغريب     
من الفقه ال ينظر إليها إال كدعوى تكميلية ال تعطي للدائن أن يعود على الكفيل إال                
بعد أن جيرد أموال املدين وأن يثبت أنه ليس للمدين مال ظاهر ميكن التنفيذ عليه               

) ن تلقى احلـق   أي م (غري احلق الذي تصرف فيه، وأنه جيوز ملن تصرف له املدين            
  .أن يدفع بالتجريد

 على الوسيلة أعاله، فإنه ال يستفاد من أوراق امللـف أن الطـاعنني              لكن ردا 
سبق هلما التمسك أمام حمكمة االستئناف خبرق اإلجـراءات املـسطرية املتعلقـة             

 من قانون املسطرة املدنية، وأن      445 و 440بالتنفيذ واملنصوص عليها يف الفصليني      
ألول مرة أمام اجمللس األعلى يبقى غري مقبول الختالط الواقـع فيـه             إثارة ذلك و  

للمطلوبة يف الـنقض    ) ش(ومن جهة ثانية، فإن تقدمي الطاعن األول حممد         . بالقانون
كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الـدفع بالتجريـد لـضمان أداء              

دينة األصلية، مل يعد معه     مجيع املبالغ اليت ستصبح بذمة شركة تريكال املغرب امل        
جمال ملناقشة مسألة الرجوع على املدينة األصلية املذكورة أو مسالة تنفيذ احلكم            
الصادر يف حق الكفيل األداء، ولذلك فإن احملكمة مل تعتمد الدعوى البوليانية وإمنـا      

أن أمـوال املـدين     " الذي ينص علـى      1241اعتمدت وباألساس مقتضيات الفصل     
، وعلى ثبوت هذه املديونية مبقتضى القرار االستئنايف املـؤرخ يف           "ائنهضمان عام لد  

 واستخالص قـضائها    ة من سلطة يف تقييم األدل     ة، ولذلك وملا للمحكم   20/12/2004
حمكمة الدرجـة األوىل أقامـت قـضاءها علـى         "منها فإنها حني عللت قرارها بأن       

مجلة ما أسس املطعـون      من قانون االلتزامات والعقود من       1241مقتضيات الفصل   
ضده دعواه ال جمال ملناقشة الدعوى البوليانية وأن الثابت من عقد الكفالة املوقع             
من الكفيل أن هذا األخري متضامن ومتنازل عن التجريد وأن مناقشة جتريد املدين             
األصلي مل يعد له حمل ملا صدر حكم على الكفيل باألداء حاز قوة الشيء املقضي               

بـاألداء لفائـدة    ) ش( عقد اهلبة بعد صدور احلكم على الكفيل حممد          به وأن إبرام  
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املطعون ضده ابتدائيا واستئنافيا وأن أموال املدين ضمان عـام لدائنـه وأن إرادة              
الطاعن كانت تهدف إىل إبعاد امللك من ذمتـه املاليـة للظهـر مبظهـر املعـسر             

، يكون القرار   "ة األصلية والتهرب من املتابعات القضائية ضده بصفته كفيال للمدين       
مرتكزا على أساس قانوين وغري خارق للفصلني احملتج بهما أعـاله وأن بـاقي مـا                

  . أورده من علة زائد يستقيم بدونها وتبقى الوسيلة بالتايل غري جديرة باالعتبار
 

  ابـبـذه األسـهـل
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐حممـد دغـرب      الـسيد    :املقـرر  –العريب العلوي اليوسفي     السيد   :الرئيس
  .عبد الكايف ورياشي السيد :احملامي العام
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  1677 القرار عدد

  2011  أبريل 12 الصادر بتاريخ
  2527/1/1/2009دين عدد امللف يف امل

 

  

  حمافظ عقاري
 ‐ استصدار قـرار جديـد       ‐ فوات أجل الطعن     ‐ رفض تسجيل حق     ‐ 

  .ممارسة الطعن للمرة الثانية
رار احملافظ العقاري كالطعن يف سائر األحكام ال ميارس من نفـس            الطعن يف ق  

الطرف إال مرة واحدة، وال يغري من هذا املبدأ تقدميه لطلـب جديـد للمحـافظ                
العقاري خبصوص نفس السبب واملوضوع الستصدار قرار آخر منه للطعـن فيـه             

  .داخل األجل القانوين، تصحيحا لطعنه السابق الذي مت خارج األجل
  ض وإحالةنق

  
  باسم جاللة امللك

 مقـاال   1/4/2003قدم بتاريخ   ) ب(حيث يستفاد من مستندات امللف أن أمحد        
افتتاحيا إىل احملكمة االبتدائية بقلعة السراغنة جتـاه احملـافظ علـى األمـالك               

عـرض فيـه أنـه      "  أشخاص 7" بقلعة السراغنة وحبضور صاحل ومن معه        ةالعقاري
 1991ص احملددة أمساؤهم يف الشهادة الصادرة بتاريخ        ميلك على الشياع مع األشخا    

عن املدعى عليه احملافظ، امللك املسمى كزيت القايد حممـد موضـوع الرسـم              
م، وأنه سبق له أن حصل على احلكـم الـصادر عـن نفـس               /13669العقاري عدد   

 قضى بقسمة العقـار املـذكور       146/91 يف امللف رقم     15/10/1992احملكمة بتاريخ   
 14/3/1995مت تأييده مبقتضى قرار حمكمة االستئناف مبراكش الصادر بتاريخ          والذي  

 508/96، وحرر حمضر القسمة حسب امللف التنفيذي رقـم          3047/93يف امللف رقم    
وأن هذين الشريكني   ) ب(وبومجعة  ) ب(ومتت عملية القسمة حبضور كل من حممد        
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 إىل املدعى عليـه     12/10/2001فوتا نصيبهما بعد عملية التنفيذ، وأنه تقدم بتاريخ         
احملافظ قصد تسجيل احلكم القاضي بالقسمة يف الرسم العقاري املشار إليه، وفق            
حمضر التنفيذ املذكور مع إقامة رسم عقاري خاص به بـاجلزء الـذي خـرج مـن       

 17/1/2002إال أن احملافظ املذكور رفض طلبه بتاريخ        " بودجاج"نصيبه حتت اسم    
ب أن جل الصادرة يف حقهم األحكام املذكورة أصبحوا غـري            بسب 22/ م ع  158عدد  

موجودين ضمن املالك املسجلني بالرسم العقاري املشار إليه، وأن حمضر القـسمة       
 قـد أقحـم فيـه    25/4/1996املنجز من طرف مأمور اإلجراءات التنفيذية بتـاريخ     

طعن يف قـرار    أشخاص مل يعودوا مالكا يف الرسم العقاري، وأن املدعى أمام ما ذكر             
احملافظ غري أن احملكمة اعتربت أن الدعوى غري مقبولة لكونهـا قـدمت خـارج               

 من ظهري التحفيظ العقـاري وذلـك        96األجل القانوين املنصوص عليه يف الفصل       
، األمـر الـذي     215/2002 يف امللف رقـم      9/7/2002مبقتضى حكمها الصادر بتاريخ     

 إىل املدعى عليه احملافظ يف      27/2/2003اضطر معه إىل توجيه طلب ثان مؤرخ يف         
 استنادا إىل نفس األسباب     17/3/2003نفس املوضوع إال أنه رفض ثانية طلبه بتاريخ         

اليت اعتمدها يف قراره السابق واىل كون املدعي سبق له أن أقام نفس الـدعوى، إال                
 الذي اعتمده املدعى عليه يف رفضه طلـب املـدعي،           السبب األول أنه خبصوص   

تعلق بكون األشخاص الذين صدر يف حقهم احلكم بالقسمة مل يعد جلهم ضـمن              امل
املالك املسجلني بالرسم العقاري حمل النزاع، فإن املدعى أسس دعواه يف البدايـة             

، وبعد صدور قـرار حمكمـة   91على الشهادة الصادرة عن نفس املدعى عليه سنة        
 بادر إىل تـسجيل شـرائه يف        االستئناف فوت بعض املالك أنصبتهم إىل الغري الذي       

الصك العقاري، وبذلك فإن املشرتي خلف للشركاء األصليني اعتمادا على الفصل           
 املتعلق بكون حمضر    السبب الثاين  من قانون االلتزامات والعقود، وفيما خيص        451

القسمة أقحم فيه أشخاص مل يعودوا مـن ضـمن مـالك الرسـم العقـاري، فـإن                  
همـا مـن    ) ب(وبومجعة  ) ب(ية القسمة وهما حممد     الشخصني اللذين حضرا عمل   

 عن نفـس املـدعى      99املالك األصليني كما تدل على ذلك الشهادة الصادرة سنة          
 وأمره بإقامة   19/3/2003عليه، طالبا لذلك احلكم بإبطال قرار احملافظ املؤرخ يف          

رسم عقاري خاص باجلزء الذي خرج من نـصيب املـدعى يطلـق عليـه اسـم                  
، وبعد جواب املدعى عليه احملافظ بأن األحكام القضائية الـصادرة يف            "بودجاج"

املوضوع وكذا حمضر التنفيذ تضمنت أمساء بعض املـالك الـذين فوتـوا مجيـع               
حقوقهم للغري ومل يعودوا من ضمن املالك للرسم العقاري، كما أن املدعى سبق له              

ه القاضي برفض طلب    أن رفع دعوى يف مواجهة احملافظ ترمي إىل الطعن يف قرار          
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 طالبا ضـم امللفـني، وبتـاريخ        2/4/2002 جلسة   215املدعى وهي موضوع امللف     
 285/03 يف امللـف عـدد       771 أصدرت احملكمة املذكورة حكمها رقم       16/9/2003

برفض الطلب استأنفه املدعي وقضت حمكمة االستئناف املذكورة بإلغائه وحكمت          
عون فيه بالنقض مـن املـستأنف عليـه         وفق الطلب، وذلك مبقتضى قرارها املط     

  .احملافظ
 مـن   96 وكذا الفصل    3/6/1915 من قرار    10 خبرق الفصل    السبب الثالث  يف  

ظهري التحفيظ العقاري، ذلك أنه تضمن اإلشارة إىل أن املطلوب تقدم بدعوى أوىل             
 والـذي أيـد     15/10/1992من أجل تسجيل احلكم القاضي بالقسمة الصادر بتاريخ         

 وحمضر التنفيـذ عـدد      3047/93 موضوع امللف عدد     14/3/1995يا بتاريخ   استئناف
 وذلك بالصك العقاري مع فرز حصته اليت خرج بها عن بـاقي احلـصص               508/96

، وأن احملـافظ    "بودجـاج "األخرى وإقامة رسم عقاري خاص به يطلق عليه اسـم           
 للـصك   رفض طلبه بعلة أن األشخاص الذين تضمنتهم احلكم أصبحوا غري مالكني          

العقاري وأن حمضر التنفيذ يتضمن أشخاصا ليـسوا ضـمن احلكـم، إال أن هـذه                
الدعوى سبق أن صدر فيها حكم بعدم قبوهلا لتقدميها خـارج األجـل احملـدد يف                

 من نفس القانون أعاله، ومن املعلوم أن الطعن يف قرار احملافظ ينبغـي              96الفصل  
يخ التوصل به، وذلك حسب املقتضيات      أن يقع داخل أجل ثالثني يوما ابتداء من تار        

املشار إليها أعاله، وال ميكن الطعن يف القرار مرتني إذ العربة إمنا تكـون بالطلـب                
  . والذي صدر بشأنه قرار الطاعن برفضه12/10/2001األول واملقدم بتاريخ 

 ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه ال جيـوز الطعـن يف قـرار                حيث صح 
وال يغري من هذا املبدأ تقدمي طلب جديد لـه، وأنـه يتجلـى مـن               احملافظ مرتني   

مستندات امللف وخاصة مقال املطلوب نفسه يف املرحلة االبتدائية، أن هذا األخري            
سبق له أن طعن يف قرار احملافظ وقضت احملكمة بعدم قبول طلبه لتقدميه خارج              

 الصادر بتـاريخ     من القرار الوزيري   10أجل شهر املنصوص عليه مبقتضى الفصل       
 بشأن تفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ، مما كـان معـه علـى              3/6/1915

احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه بالنقض أن تتأكد أوال مما إذا كـان األمـر يف                 
النازلة يتعلق مبمارسة الطعن يف قرار احملافظ ويف نفس املوضوع مرتني من طرف             

 على الفصل يف النزاع، وهو ما مل تفعله فجـاء بـذلك             املطلوب، ملا لذلك من تأثري    
  .قرارها غري مرتكز على أساس وقانوين مما عرضه بالتايل للنقض واإلبطال
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  ابـبـذه األسـهـل
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐علـي اهلـاليل      الـسيد    :املقـرر  –العريب العلوي اليوسفي     السيد   :الرئيس
  .عبد الكايف ورياشي السيد :ماحملامي العا
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  1795القرار عدد 

 2010  أبريل 20الصادر بتاريخ 

  129/1/3/2008يف امللف عدد 
 

  

  مسؤولية تقصريية
  . اخلطأ املشرتك بني الطبيب اجلراح و املصحة‐ 

الطبيب اجلراح ملزم ببذل عناية الرجل املتبصر حي الضمري، وأن يـسلك يف             
نفس مستواه املهين املوجـود يف نفـس الظـروف          ذلك مسلك الطبيب اليقظ من      

احمليطة به، وكل تقصري أو إهمال من طرفه مناف لألصول العلمية الثابتة يف علـم               
  .الطب يرتب مسؤوليته املدنية

 تكون حمكمة املوضوع قد بنت قرارها علـى أسـاس ملـا استخلـصت مـن                
صال الرحم كـان    اخلربات بأن الطبيب الذي أشرف على الوالدة وعلى عملية استئ         

هو الطبيب املتتبع للضحية يف فرتة احلمل وأجرى هلا فحوصات ما فوق الـصوتية،   
وكان عليه أن يعلم من هذه الفحوصات وجود أورام برمحها ميكن أن تؤدي إزالتهـا               
حبسب األصول العلمية الثابتة يف ميدان الطب، إىل نزيف دموي حاد، واعتربت عدم             

ية قبل اإلقدام على العملية اجلراحيـة يـشكل إهمـاال و            حتضريه لكمية الدم الكاف   
تقصريا منه، إىل جانب مسؤولية املصحة اليت تأخرت يف إحضار الدم مـن مركـز               
حتاقن الدم، مما أودى حبياة الضحية، إذ أن املصحة تتقاضى أجرا عن العمليـات              

العمليـات  اجلراحية واالستشفاء بها، وهي ملزمة باعتبار ذلك بتوفري ما تـستلزمه            
  .اجلراحية من جتهيزات ومواد

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

حيث يؤخذ من حمتويات امللف، والقرار املطعون فيه الصادر عـن حمكمـة              
 أن ذوي حقـوق اهلالكـة       16/4/2007 وتـاريخ    732االستئناف بالقنيطرة حتت عدد     
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ـ        ) أ(وهم زوجها إبراهيم    ) ق(نعيمة   ه القاصـرين  أصالة عن نفسه ونيابـة عـن أبنائ
املهدي، أمني ونعيم، ووالدتها اعكيدة ادعوا أمام احملكمة االبتدائية بنفس املدينـة            

املذكورة توفيت مبصحة الضمان االجتماعي بعد الوالدة اليت أشـرف          ) ق(أن نعيمة   
الذي مل يستطع إيقاف النزيف الذي حـصل هلـا،          ) ب(عليها الدكتور عبد اجلليل     
 هلا استدعى ذلك تدخل طبيب جراح وحضور الـدكتور          فقرر إجراء عملية جراحية   

واستئصال اجلهاز التناسلي بأمته واليت زادت من حدة النزيف، وحـسب           ) ه(إبراهيم
شهادة الطبيب املولد فإن اهلالكة مت استقباهلا باملصحة يف حالـة وجـع الوضـع،               

 وسهلة  وتأكد بعد فحصها بأن فم الرحم على أمت انفتاح، ومت الوضع بصفة طبيعية            
على ما يرام، وأشرف على مجيع مراحل الوضع وأفرغ الرحم إفراغا تاما وطبيعيـا،              
إال أنه وجد نفسه أمام نزيف دموي مل ينقطع، واستمر بصفة غـري طبيعيـة إىل أن                 
أصبح الدم غري قابل للتخثر الشيء الذي جعله يقرر إجراء العملية اجلراحية فقـام              

ه حيث توفيت املوروثة ألن حقن الدم غـري كـاف،           باستئصال اجلهاز التناسلي بأمت   
وأن امللف الطيب للهالكة املخصص ملراقبة العمل أفـاد أن احلمـل كـان مراقبـا                
مراقبة دقيقة وجيدة طيلة مدة احلمل من طرف الدكتور املولد، وأن امللف الطيب             
 املخصص ملتابعة أطوار الوضع والعملية اجلراحية أفاد بأن حقن الدم كـان غـري             

كاف لعدم وجوده باملصحة املذكورة، وأن النزيف الذي تعرضت لـه مـن األمـور               
واحلاالت املعروفة واملعهودة يف دور مصحات الوالدة، ألن انفتاح فم الرحم بسرعة            
وقوة التشنج هو ما يعرض فم الرحم إىل التصدع والنزيف املهول الذي حيتـاج إىل               

صص للهالكـة مل تكـن كافيـة إليقـاف          كمية كبرية من الدم، وأن كمية الدم املخ       
النزيف، مما تكون معه الوفاة ناجتة عن عدم وجود الدم الكايف إليقاف النزيف أثناء              
العملية، ومل تكن هذه األخرية ضرورية يف ظروف مالئمـة ممـا يتنـاىف ومـسؤولية                
الطبيب يف فعل ما يف وسعه ملنع الوفاة ومنع الضرر مما يكون معه مـسؤوال عـن                 

، ولذلك فمسؤولية طبيب خمتص يف الوالدة واجلراحة عما ارتكبه من أخطاء            حدوثه
وإهمال وتقصري أثناء العمليتني ترتب الوفاة مؤكدة، ألن ضخ الـدم يف مثـل هـذه                
احلالة بالقدر الكايف من األصول واألمور املعروفة واستقرت عليها أصول الطب ومل            

هائي حلـدوث حـاالت الوفيـات       تعد حمل نقاش حيث استقر الطب على املنع الن        
الناجتة عن النزيف، وباعتبار أن العملية بشقيها متت مبصحة الضمان االجتمـاعي            
اليت مل تقم بتوفري الدم الكايف أثناء العملية وكل الوسائل الضرورية املتطلبة طبقـا              
لألصول املتعارف عليها، فإن مسؤوليتها هي األخرى عن هذا التقـصري واإلهمـال             

ومـصحة الـضمان    )  ب(طالبني احلكم بتحميـل الطبيـب عبـد اجلليـل         قائمة،  
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واحلكم عليهما تضامنا فيمـا     ) ق(االجتماعي بالقنيطرة مسؤولية وفاة اهلالكة نعيمة       
زوج اهلالكة مبلغ مائتني ألف درهـم، وكـذا لكـل           ) أ(بينهما بأدائهما لفائدة إبراهيم     

درهـم، معـززين الطلـب باإلراثـة        واحد من أبنائها، وبأدائها ألمها مبلغ مائة ألف         
وشهادة الوفاة وتقرير خربة للدكتور الفاسي الفهري، وبعد اجلواب الرامي إىل رفض            
الطلب واحتياطيا إجراء خربة بواسطة طبيب خمـتص وإدخـال شـركة التـأمني              
الشمال اإلفريقي يف الدعوى من طرف مصحة الضمان االجتمـاعي واألمـر بـأربع              

ف الدكاترة احلسني الفاسي الفهـري وأمحـد املنـصوري          خربات وإجنازها من طر   
ولطيفة اجلامعي وعبد العايل اجلرياري، والتعقيب عليها من الطرف املدعى عليـه          
وشركة التأمني والطرف املدعى وانتهاء اإلجراءات قضت احملكمة بتحميل املدعى          

ما تضامنا  ومصحة الضمان االجتماعي كامل املسؤولية وبأدائه     ) ب(عليهما الدكتور   
لفائدة زوج الضحية أصالة و نيابة عن أبنائه القصر املهـدي، أمـني ونعـيم مبلـغ         
أربعمائة ألف درهم ولوالدة الضحية مئتني ألف درهم وإحالل شركة التأمني الشمال            
اإلفريقي حملهما يف األداء، فاستأنف احملكوم هلم احلكم املذكور اسـتئنافا أصـليا             

استئنافا تبعيـا وأثـاروا يف      ) الشمال اإلفريقي سابقا  (سينيا  واستأنفته شركة التأمني    
استئنافهم نفس ما أثاروه ابتدائيا مضيفة بأن التعويض احملكوم به ابتدائيا مبالغ فيه             
إىل حد اإلفراط وال ميكن أن تصل إىل املبلغ الوارد يف احلكم إال إذا اعتربنا فقـدان                 

ة باإلنفاق على ذويها وأن األمر ينحصر يف        مورد العيش، أما وأن اهلالكة مل تكن ملزم       
اجلانب املعنوي فإنه يتعني ختفيض املبالغ احملكوم بها إىل احلد األنـسب، وبعـد              
جواب كل طرف مستأنف على استئناف الطرف اآلخـر واألمـر ببحـث وإجنـازه               
والتعقيب عليه من الطرفني قضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف مـع            

ئيا بتخفيض التعويض احملكوم به لفائدة أم اهلالكـة عكيـدة إىل مبلـغ              تعديله جز 
ثالثني ألف درهم، وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونيـة وبعـد               
التصدي احلكم بها ابتداء من تاريخ هذا القرار، وذلك بقرارها املطعون فيـه مـن               

 مبقال أجاب عنه حمـامي      ) ب(شركة التأمني ومصحة الضمان االجتماعي والدكتور     
  .املطلوبني ملتمسا رفض الطلب

وحيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام األساس، ذلك أنه انطلق مـن كـون              
وإن أنكر علمه بوجـود     "الطبيب الذي كان جيري فحوصا باألشعة ما فوق الصوتية          

لك خمـالف   ، واحلال أن ذ   "أورام إال أن تقرير الدكتور الوهلية أفاد بسهولة العلم بها         
للواقع لكون تقرير الدكتور املذكور وإن أفاد وجود أورام على مستوى الرحم الـذي              
متت معاينته بعد استئصاله، إال أنه مل يتحدث إطالقا عن إمكانيـة العلـم بوجـود                
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األورام من عدمه قبل الوالدة، وال عن حجمها أو أنها مرئية من خالل صور األشـعة                
 يف هذا الشأن ناجتا عن استنتاج خـاطئ خـصوصا وأن            مما جيعل التعليل املعتمد   

احملكمة مل تكن تتوفر على أي عنصر ثابت كصور األشعة مـا فـوق الـصوتية أو                 
التقارير احملررة إثرها تظهر إمكانية العلم بوجود األورام قبل عملية الوالدة ليكـون             

  .استنتاجها مبنيا على يقني وبناء على وقائع قاطعة و واضحة
 إن اكتشاف وجود األورام غري اخلبيثة من عدمه يتم باألشـعة مـا              ثلكن حي 

فوق الصوتية حسب ما استقرت عليه األصول الثابتة يف علـم الطـب وأن القـرار                
املطعون فيه وإن أشار يف تعليله إىل أن الدكتور سـعيد الوهليـة أفـاد يف تقريـره                  

لنزيف الدموي واستئـصال    بسهولة العلم بوجود األورام غري اخلبيثة اليت أدت إىل ا         
الرحم، فإنها مل تعتمد التقرير املذكور وحده، وإمنا استخلـصت ذلـك مـع كافـة                
مستندات الدعوى وخاصة اخلربات املنجزة على ذمة القضية وما قام به الطـاعن             

الذي تتبع حالة الضحية أثناء فرتة احلمـل مـن فحـوص مـا فـوق                )  ب(الدكتور
  .اس وما بالوسيلة غري مؤسسالصوتية، فركزت قضاءها على أس

  : وفيما يرجع للفرع الثاين من الوسيلة
 مـن   345حيث تعيب الطاعنة على القرار اخلطأ يف التعليل وخـرق الفـصل             

قانون املسطرة املدنية، ذلك أنه اعترب إقدام الطبيب على إجراء عملية استئـصال            
وإهماال يف تقدمي العنايـة  الرحم دون التأكد من الكمية الكافية من الدم يعترب تقصريا   

الكافية مما يشكل خطأ يستوجب املسؤولية، فاعترب عملية االستئصال سببا لدخول           
املصحة وهدفا أوليا للتدخل وليس مسألة ثانوية، وطريقـة للعـالج مـع أن ذلـك                
االعتبار يتناىف مع ما يستوجب فعله طبيا وقت اختاذ قرار االستئصال متناسيا بذلك             

 وأسباب العملية مما جيعل القرار حييد عن التعريف الـذي أعطـاه             ظروف النازلة 
تقصري يف مسلك الطبيب ال يقع مـن طبيـب          "اجمللس األعلى للخطأ الطيب وهو      

يقظ من مستواه املهين يف نفس الظـروف اخلارجيـة الـيت أحاطـت بالطبيـب                
مـن  املسؤول، وأن مسؤوليته بذلك ال تنعقد إال بثبوت إهمال من طرفه يـستخلص         
، وأن  "وقائع قاطعة وواضحة تتناىف مع األصـول العلميـة الثابتـة يف علـم الطـب               

الظروف احمليطة بالطبيب يف هذه النازلة تتلخص يف دخول امرأة، سـبق هلـا أن               
أجنبت مرتني بطريقة عادية وبدون سوابق طبية إىل املصحة من أجل الوالدة دون             

تا وال تارخيا، فولدت يف ظرف ربع       أن يكون ذلك مربجما على مستوى املصحة ال وق        
ساعة من وقت دخوهلا، وإثر الوالدة ظهر نزيف زائد عن العادة األمر الذي أوجـب               



 

  ص 100 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

على الطبيب التدخل الفوري دون انتظار إيقاف النزيف مع املطالبة بإحضار الدم            
خللف ما ضاع، وأن إيقاف النزيف بعد الوالدة يتم كما جاء يف املوسوعة الطبية عرب               

سلسل تدرجيي، أوله احلقن الطبية، وأقصاه استئصال الرحم مع رتق عروق الدم            م
املوصولة به والذي يتطلب يف حالة وجوبه إجراءه دون انتظار مهما كان سـببه مـا                
دام يؤدي إىل إيقاف النزيف وحفظ ما تبقى من الدم باجلسد يف انتظـار اخللـف،                

 أن عملية استئصال الرحم مل تكـن        ولذلك فاملعطيات الثابتة املوضحة أعاله تؤكد     
مستهدفة منذ البداية حىت يتم التحضري هلا بكيفية خاصـة وإمنـا جـاءت بـصفة                
قانونية وطريقة عالج حلصر النزيف، مما يؤكد أن التعليل الذي انتهى إليـه القـرار               
يتناىف مع ما أقره اخلرباء املختصون الذين أبدوا رأيهم يف النازلة فأكدوا بـأن عمـل                

طبيب كان سليما وغري مشوب باخلطأ، أو عكس ما كان جيب فعلـه مـن لـدن                 ال
الطبيب، والقرار ملا أيد احلكم االبتدائي يف مسؤولية املصحة بعلة عـدم توفريهـا              
للكميات الكافية من الدم وعدم قيامها بإحضاره يف الوقت املناسب، مع أن مرسوم             

 ال  14لة مهنة الطـب يف فـصله         املتعلق مبزاو  10‐94 املطبق لقانون    28/10/1997
جيعل من ضمن ما جيب أن تتوفر عليه املؤسـسات الداخلـة يف حكـم املـصحة                 
ضرورة التوفر على وسائل إلحضار الدم، وأن ختزينه وإحضاره ال تدخل يف دائـرة              
االختصاصات املخولة للمصحة أو امللزمة بها وإمنا هي جمال لتلقي العالج وليست            

  .مع هلا حبفظ الدم و تروجيهصيدلية وال مؤسسة يس
 فإن الطبيب ملزم ببذل عناية الرجـل املتبـصر حـي            لكن حيث من جهة،   

الضمري، وأن يسلك يف ذلك مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه املهين املوجود             
يف نفس الظروف احمليطة به يف هذه النازلة وأن أي تقصري أو إهمـال منـه منـايف                  

علم الطب وللظروف احمليطة به يكون مـسؤوال عنـه،          لألصول العلمية الثابتة يف     
ويرتب التعويض عن ما سببه من ضرر، وملا كان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتهـا               

صرح أمـامهم يف جلـسة      )  ب(املعروضة على قضاة املوضوع أن الطبيب الدكتور      
 البحث املنجز استئنافيا على ذمة القضية أنه هو الذي كان مشرفا علـى اهلالكـة              

بصفته طبيبا معاجلا أثناء فرتة احلمل بداية من الشهر الثالـث إىل تـاريخ الوضـع                
وكان يراقبها باستمرار باملصحة وهو املتتبع لوضعيتها وقام بإجراء حتاليل طبية يف            
الشهر الثالث من احلمل وأعقبها بالقيام مبجموعة من عمليات الفحص عن طريـق             

والدة خبمسة عشر يوما ومل يكن يعلم بوجـود         األشعة ما فوق الصوتية كانت قبل ال      
أورام خبيثة إال بعد قيام الدكتور سعيد الوهلية بالتشريح، وأنه أثناء قيامه بالعمليـة              
اجلراحية على الضحية مل يكن يتوفر على أية قنينة من الدم، فإن احملكمة مصدرة              



 

  ص 101 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

ن الطبيب املشرف   وكما ثبت من وثائق امللف أ     "القرار املطعون فيه ملا عللته بأنه       
على والدة الضحية هو الطبيب املشرف عليها طيلة مدة محلـها وعلـى اطـالع               
بصحتها، وكان يتعني عليه قبل إجراء العملية اجلراحية أن يتأكد من وجود الكميـة              
الكافية من الدم قبل املبادرة إىل إجراء العملية إليقاف النزيف، خصوصا وأن عملية             

جود الكمية املذكورة كإجراء أويل الشيء الذي كان معـه          من هذا النوع تستوجب و    
الدفع بهذا اخلصوص غري ملتفت إليه، وأن احملكمة يف هذه املرحلة أمرت بـإجراء              
حبث تبني منه أن الطبيب املعاجل سبق له أن أجرى عدة فحوصات باألشعة ما فوق               

العلم املذكور فإن   الصوتية علم على إثرها بوجود أورام غري خبيثة وإن كان نازع يف             
تقرير اخلبري الدكتور سعيد الوهلية أفاد بسهولة العلم بها بعد إجـراء الفحوصـات              
املذكورة، وأن األورام املشار إليها حسب إفادة اخلبري املذكور أعاله كانت الـسبب             
يف النزيف، وأن إيقافه يتطلب ضرورة إحضار كمية مهمة من الدم حلقنها للهالكـة              

ملية، ومع ذلك مت إجراءها بدون اختاذ احتياط والتأكـد مـن وجـود              قبل إجراء الع  
الكمية الكافية من الدم وهذا يف حد ذاته خطأ من جانبه يتمثل يف إهمال وتقصري يف                

، تكون استخلصت من اخلربات املنجزة على ذمـة         "تقدمي العناية الالزمة للمريضة   
كن الكشف عنه باألشعة ما فوق      القضية بأن وجود األورام غري اخلبيثة عند املرأة مي        

الصوتية، واعتربت عن صواب الطبيب املعاجل الذي أشرف علـى الـوالدة وعلـى              
عملية استئصال الرحم كان هو الطبيب املعاجل واملتتبع هلا يف فرتة محلها منذ ثالثة              
أشهر من احلمل إىل تاريخ الوضع وأجرى هلا فحوصات ما فوق الصوتية، وكان عليه              

من الفحوصات املذكورة وجود األورام غري اخلبيثة الـيت تـؤدى حبـسب             أن يعلم   
األصول العلمية الثابتة يف ميدان الطب، إىل نزيف قد يؤدي يف أقـصى احلـاالت إىل    
استئصال الرحم، واعتربت عدم قيامه باألمر بإحضار كمية الدم الكايف فـورا قبـل              

 وتقصريا منـه ترتتـب عليـه        اإلقدام على العملية والتأكد من وجوده يشكل إهماال       
  .مسؤوليته

 فإن املصحة اليت تـستقبل املرضـى إلجـراء العمليـات            ومن جهة أخرى،  
اجلراحية واالستشفاء بها ملزمة بان تتوفر على الوسائل الالزمة لذلك ومـن بينهـا              
سيارة اإلسعاف اليت تقوم بإحضار األدوات اليت حيتاجهـا الطبيـب علـى وجـه               

ليات اجلراحية ومن بني هذه األدوات إحضار الدم مـن مركـز            السرعة للقيام بالعم  
حتاقن الدم بالسرعة املطلوبة، وملا كان الثابت من مستندات امللف أن الطاعنـة             
مصحة الضمان االجتماعي اعتمدت يف إحـضار الـدم إليقـاف النزيـف الـدموي               

يه ملـا   باستئصال الرحم على زوج اهلالكة، فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون ف          
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أيدت احلكم االبتدائي الذي قضى بتحميلها املسؤولية تضامنا مع الطبيب املعـاجل            
بأن املدعى عليها الثانية باعتبارها مصحة      "فإنها تبنت علله وأسبابه اليت جاء فيها        

تقدم خدماتها الطبية للمرضى يتعني عليها أن تكون متوفرة علـى كـل الوسـائل               
عليها يف امليدان الطيب ملساعدتهم علـى االستـشفاء         واألدوات الالزمة واملتعارف    

، فإنها اعتربت عن صواب اعتماد الطاعنة علـى         "وعدم حرمانهم من فرص احلياة    
زوج الضحية الذي ال يعرف طبيا نوع الدم ومكان وجوده إلحضار كمية الدم الكايف              

وات الـيت   إلجراء العملية من نوع استئصال الرحم مع أنها هي امللزمة بإحضار األد           
حيتاجها الطبيب إلجراء العملية املذكورة ومنها كمية الدم الكايف على وجه السرعة            
املطلوبة وبواسطة خمتصني يف امليدان، خطأ من الطاعنة يرتب مسؤوليها كـذلك            

  .عن حدوث الوفاة
 فإن إحضار الوسائل واألدوات اليت يعمل بها الطبيـب مـن            ومن جهة ثالثة،  

تقبل املرضى إلجراء العمليات اجلراحية واالستشفاء بهـا ال         طرف املصحة اليت تس   
يستلزم النص على ذلك يف نص خاص، وإمنا خيضع للقواعد العامة الـيت تفـرض               
على كل مصحة تتقاضى أجرا عن االستشفاء وإجراء العمليات والـيت يقـدم هلـا               

 يف مهامـه    الطبيب جتربته العلمية أن تقوم بإحضار الوسائل واألدوات اليت حيتاجها         
ومنها إحضار كمية الدم الكافية عندما يتطلب األمر ذلك، واحملكمـة ملـا محلـت               
الطاعنة مع الطبيب املعاجل كامل املسؤولية فـإن قرارهـا معلـال تعلـيال كافيـا                

  .وصحيحا وما بالوسيلة بفروعها الثالث على غري أساس
 

  لـهـذه األسـبـاب
  .  برفض الطلبقضى اجمللس األعلى

 ‐ السيد احلنفي املـساعدي      :املقرر – السيد أمحد اليوسفي العلوي      :الرئيس
   . السيدة آسية ولعلو:احملامي العام
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  تعليق

  املسؤولية املدنية للطبيب اجلراح واملصحة
 

  

  أمساء أحيد. ذة
  دكتورة يف احلقوق

  

بتـاريخ   1795عاجل القرار املنشور أعاله الصادر عن اجمللس األعلـى عـدد   
، موضـوع املـسؤولية املدنيـة       129/1/3/2008يف امللف املدين عدد      20/4/2010

وتتلخص وقائع النازلة يف أن امرأة مت استقباهلا باملصحة  .للطبيب اجلراح واملصحة
يف حالة وجع الوضع، وقد مت الوضع فعال بصفة طبيعية، بإشـراف مـن الطبيـب                

د مل ينقطـع، الـشيء      املولد الذي قام بإفراغ الرحم، إال أنه حدث نزيف دموي حا          
الذي جعله يقرر إجراء عملية جراحية الستئصال الـرحم، والـذي زاد مـن حـدة                
النزيف، حيث توفيت السيدة بسبب عدم تغذية شرايينها بالدم يف إبانـه، علمـا أن               
املصحة مل تكن تتوفر على فصيلة الدم املطلوبة حلقن املريضة، ومل تكن تتـوفر              

أقاربها هم الذين اضطروا إىل التنقـل علـى عجـل           أيضا على سيارة إسعاف، وأن      
  . ملركز حتاقن الدم لتوفري كمية الدم املطلوبة، والذي مت بعد فوات األوان

  :وقد كرس اجمللس األعلى يف قراره بعض املبادئ معتربا
 أن الطبيب ملزم ببذل عناية الرجل املتبصر حي الضمري، وأن يسلك يف ذلك              ‐

فس مستواه املهين املوجود يف نفس الظروف احمليطة        مسلك الطبيب اليقظ من ن    
به، وأن أي تقصري أو إهمال منه منايف لألصـول العلميـة الثابتـة يف علـم الطـب                   

  .وللظروف احمليطة به يكون مسؤوال عنه، ويرتب التعويض عن ما سببه من ضرر
 قبل تنفيـذه   وأنه على الطبيب اجلراح أن يتأكد من جدوى الربنامج العالجي‐

املختربية الالزمة، للتأكد من أن التدخل اجلراحـي   والتحاليل الفحوصات من خالل
 تـسمح بـإجراء   تحقق من أن حالتها الصحيةالو ناسب لعالج املريضة،مو ضروري

  .عليها اجلراحة
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 وأنه على كل مصحة تتقاضى أجرا عن االستشفاء وإجراء العمليـات والـيت              ‐
ن تقوم بإحضار الوسائل واألدوات اليت حيتاجهـا        يقدم هلا الطبيب جتربته العلمية أ     

الطبيب يف مهامه باستعجال ودون تأخري، وإال حتملت كامل املسؤولية مع الطبيـب             
  .املعاجل عن كل تقصري أو إهمال

هذه املبادئ هلا مرجعية فقهية وقضائية، كما سيتبني ذلك بوضوح مـن هـذا              
طأ كأساس للمـسؤولية الطبيـة،      عنصر اخل  :، الذي قسمته إىل فقرتني هما     التعليق

  .وإشكالية إثبات اخلطأ الطيب
  .عنصر اخلطأ كأساس للمسؤولية الطبية: أوال

إن التزامات األطباء ليس منشؤها ذلك الواجب القانوين العام بعـدم اإلضـرار             
بالغري، وال مناطها ما اجتهت إليه إرادة املريض وقت التعاقـد مـع الطبيـب، بـل                 

  .د املهنية املستقرة اليت حتددها وتبني مداها املمارسة الطبيةمرجعها تلك القواع
وإن االلتزام الذي يقع على الطبيب عموما وعلى الطبيب اجلـراح خـصوصا             
يرتقي من معيار الرجل العادي إىل معيار شخص مسؤول وعلى دراية فنية وخـربة              

ية يف نفـس    مهنية مميزة، ومناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زمالئه علما ودرا           
مع مراعـاة تقاليـد املهنـة واألصـول          الظروف احمليطة به أثناء ممارسته لعمله،     

  .العلمية الثابتة
وقد احتفظ القضاء املغريب واملقارن باخلطـأ كأسـاس جـوهري ملـسؤولية       
الطبيب رغم تطور املمارسة الطبية اجلراحية ونشوء التزامات عقدية أخرى علـى            

بسالمة املـريض مـن      متصورة من ذي قبل كااللتزام       عاتق الطبيب اجلراح مل تكن    
  .العدوى داخل املصحة

وإذا كان القضاء مازال يكرس فكرة اخلطأ كأساس ملسؤولية الطبيب اجلـراح            
فإن مناط مسؤوليته عـن خطئـه       ،  على ضوء املبادئ التقليدية للمسؤولية املدنية     

عن األصول واملعطيات   بصفة عامة، سواء أكان يسريا أو جسيما، هو إثبات اخلروج           
العلمية املسلم بها يف جمال عمله وختصصه، وال يتناىف ذلك مع حقـه يف أن ينفـرد                 
مبنهجيته اخلاصة يف عالج املرضى، وأن يستقل بتقديره للعمل الطـيب وممارسـته             

  .ملهنته طبقا ملا ميليه عليه ضمريه
 يفـشل   وال يعترب فشل عالج املريض قرينة قاطعة على خطأ الطبيـب، فقـد            

العالج رغم متسك الطبيب باألصول واملعطيات العلمية، ورغـم التزامـه بقواعـد             
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احليطة واحلذر، فأحيانا قد ينتج هذا الفشل عن عدم قدرة العلم نفسه على عالج              
  . بعض األمراض كالسرطان يف مراحله املتقدمة، وكنقص املناعة املكتسبة

ضوع املساءلة القضائية فلـم      ولقد تطورت نظرة القضاء للعمل الطيب يف مو       
تعد تقتصر فقط على العمل اجلراحي، بل تشمل كذلك األعمال السابقة والتمهيدية            
له كالفحوص املختربية والتحاليل الطبية وحتضري مـواد ككميـة الـدم الالزمـة              

  .واملطابقة لفصيلة دم املريض إلجراء العملية اجلراحية
يق، اليت حصل فيها الضرر املتجلي يف        ومن مثة نصل إىل النازلة موضوع التعل      

وفاة املريضة، ليس بسبب العملية اجلراحية بل ما سبقها مـن خلـل يف تـشخيص                
املرض، وما واكبها من نقص يف مستلزمات املعاجلة الطبية، فاجمللس األعلى أقـر             
ما انتهت إليه حمكمة املوضوع من ثبوت مسؤولية الطبيب اجلراح عن التقـصري يف              

طيب بإساءته قراءة صور الفحص باألشعة قبل إجرائه العملية اجلراحيـة،           مسلكه ال 
واليت ليس من الصعب على طبيب ممارس مثله التوصل بواسـطتها لوجـود أورام              
برحم الضحية، خاصة وأنه كان هناك إشراف طيب عليها طيلة مدة محلـها، وأنـه               

راء عمليـة استئـصال     كان عليه أن يتأكد من وجود الكمية الكافية من الدم قبل إج           
الرحم، ألن إجراء مثل هذا النوع من العمليات يتطلب وجود كمية احتياطيـة مـن               

  .الدم تكون يف املتناول كإجراء أويل
 3844ويف نازلة مشابهة، اعترب اجمللس األعلى يف قرار سابق لـه حتـت عـدد                

ـ     3418/1/3/2005، يف امللف املـدين عـدد        20/12/2006بتاريخ   ال  أن الـضرر احل
بالضحية من جراء تكرار العمليات اجلراحية على املريضة يف فـرتة قـصرية ودون              
استعمال ختدير كامل وما سببه ذلك من آالم وضرر جسماين ونفسي، يعتـرب دلـيال               
على خطأ الطبيب اجلراح واملتجلي يف عدم بذله العناية الطبية اليقظة والالزمـة             

لنازلة يف أن امرأة حامل توقف محلـها        لشخص يف مستواه العلمي، وتتلخص وقائع ا      
فعرضت نفسها على أخصائية يف أمراض الوالدة فنصحتها بتدخل طيب لتنظيـف            
الرحم، والذي خضعت له بعيادتها إلزالة اجلنني امليت لكن العملية مل تنجح، وازداد             
الشعور باألمل والنزيف، وبعد فحوص من أطباء آخرين تبني هلم وجود بقايا اجلـنني              

  .ملشيمة بالرحم مع إصابة هذا األخري جبروح عميقة ال ميكن شفاؤهاوا
وجتدر اإلشارة إىل أن دفع الطبيب ملسؤوليته يكـون بإثبـات بذلـه العنايـة               
الواجبة واختاذه االحتياطات الالزمة، وأنه اختار يف ذلـك العـالج املناسـب وفقـا           

زمة حلفـظ الـسالمة     ملعطيات ثابتة طبيا، وأنه راعى كذلك الشروط الطبية الال        



 

  ص 106 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  .اجلسدية، واحرتم االلتزامات القانونية والتعاقدية جتاه مريضه
فالتزام الطبيب حسب ما هو مستقر عليه قضاء هو التزام ببذل عناية ولـيس              
التزاما بتحقيق نتيجة، كما أن مسؤوليته تقوم على أساس وجود خطأ واجب اإلثبات             

  .وليس  خطأ مفرتضا
 املوضوع يف النازلة موضوع التعليـق مل حتمـل فقـط            هلذا، يتبني أن حمكمة   

الطبيب اجلراح املسؤولية عن اخلطأ الطيب، بل محلت أيضا املصحة اليت أجريت            
فيها العملية املسؤولية بسبب تقصريها وإهماهلا يف مواكبة العملية اجلراحية، علمـا            

  .اأنها تتلقى مقابال عن إجراء العمليات اجلراحية واالستشفاء داخله
 ونشري أنه يف غياب تنظيم تشريعي حيدد مسؤولية الطبيـب اجلـراح داخـل              
املصحة، وكذا مسؤولية املصحة الطبية جتاه املريض املتضرر، فإن بعض الفقـه            
يرى أن املسؤولية املشرتكة بني اجلراح واملصحة تقوم علـى أسـاس عقـدي، ويف               

 العمـل الطـيب الفـين       حالة عدم وجوده يتعني على حمكمة املوضوع أن متيز بني         
املقدم من قبل اجلراح وبني الرعاية العادية املقدمة من قبل املصحة واليت تقتضي             

وهذا ما أشار إليه قرار صادر عن اجمللس األعلى عدد          . إثارة مسؤولية هذه األخرية   
 اعترب فيه أن العالقـة      4186/98، يف امللف اجلنحي عدد      4/7/2001، بتاريخ   1081/9

ألطباء الزائرين باملصحة، ولو بصفة مؤقتة، ال تنتهي بانتهـاء العمليـة            اليت تربط ا  
الطبية اليت أجريت للمريض وإمنا تبقى املصحة مسؤولة مدنيا عما يرتكبه األطبـاء             
من أخطاء أثناء ممارستهم لعملهم حتت عهدتها، وحبكم التبعية مبقتـضى العقـدة             

   .اخلاصة املربمة بينهما
عقدة املربمة بني املصحة والطبيـب تتعلـق باملمارسـة          ونرى أنه إذا كانت ال    

احلرة، فإن هذا األخري يكون مسؤوال شخصيا عن األخطاء اليت يقرتفها ماعـدا مـا               
يتعلق بأخطاء العاملني باملصحة بشكل رمسي أو ما يتعلق بتجهيزاتهـا املعيبـة أو              

خطـأ  املعطلة، أما إذا كان الضرر الذي أصاب املريض سـببه خطـأ الطبيـب و              
 .املصحة فإنهما يصبحان معا مسؤولني مدنيا، ومتضامنني يف التعويض

يتبني أن مسؤولية الطبيب اجلراح ختتلف عن مـسؤولية املـصحة، وتتحـدد             
أخطاء كل طرف منهما استنادا لنوع االلتزامات العقدية اليت يتحملـها واخلـدمات             

العالج الذي يـربط   فاءالطبية اليت يقدمها للمريض، ويعترب القضاء أن عقد االستش
املريض باملصحة اخلاصة جيعل من حق هـذه األخـرية أن تبـسط سـلطتها يف                

  .املراقبة والتتبع على األطباء ومساعديهم للحفاظ على سالمة املرضى
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  إشكالية إثبات اخلطأ الطيب: ثانيا
إن دراسة واقع اخلطأ الطيب يفيد بشكل جلي أنه ذو طبيعة خاصة، وما يكرس              

أن العقد الطيب عقد حمله صحة وسالمة اإلنسان، وهو يقوم على االعتبار            ذلك هو   
  . الشخصي، وله خصائص متيزه عن باقي العقود املشابهة له

لتقدير مسلك الطبيب فيما إذا كان الفعل الذي قام به يشكل خطأ أم ال، فإن               و
لى امللف  حمكمة املوضوع تستعني بأهل اخلربة من األطباء، كما ميكنها أن تعتمد ع           

الطيب للمريض فاملهم يف إثبات اخلطأ الطيب أن يثبت أمام القاضي  ثبوتا صحيحا              
أن الطبيب اجلراح قد خالف األصول الفنية الثابتة لتخصصه الطيب، أما إذا كانـت              
املسألة الفنية تتصل مبسائل علمية حمل خالف، فليس للقاضـي أن يـرجح بـني               

   .منهاوجهات النظر، أو اختاذ موقف معني 
وخبصوص اخلربة الطبية كوسيلة إثبات فإنه يتوجب اتباع اإلجراءات القانونية          

 63 من قانون املسطرة املدنية، وخاصة الفـصل         66 إىل   59الواردة يف الفصول من     
منه الذي يوجب على اخلبري حتت طائلة البطالن أن يستدعي األطراف ووكالءهـم             

نة األطراف بأي شـخص يـرون فائـدة يف          حلضور إجناز اخلربة، مع إمكانية استعا     
حضوره، وقد أكد اجمللس األعلى على ضرورة التقيد مببدأ احلـضورية يف قـراره              

غـري  ‐ 05/1/3/2009 يف امللف املـدين عـدد        1/3/2011 الصادر بتاريخ    871عدد  
 الذي نقض القرار االستئنايف لكونه اعتمد يف ما قضى به على خربة طبيـة               ‐منشور

األطراف، وكانت النازلة تتعلق بـامرأة  حامـل وضـعت جنينهـا يف              متت يف غيبة    
مصحة، وعند اشتداد املخاض أخذ الطبيب املولد يف الضغط على بطنها إلنـزال             
اجلنني،  الذي مل يكن يف وضعية سليمة،  مما أدى إىل متزق املهبل والرحم، وتـسبب                 

  . يف إعاقة جسدية للمولود
للمحكمة أن تعتمد على امللف الطيب للمريض       وإىل جانب اخلربة الطبية ميكن      

الذي يعد وثيقة حامسة وكافية أحيانا يف إثبات اخلطأ الطيب، وتكمن أهميته يف أنـه               
يعد أداة تواصل بني الطبيب املعاجل واملصحة خبصوص تطور احلالـة الـصحية             

ضمن للمريض، وبني الطبيب اجلراح وباقي املتدخلني يف الفريق الطيب،  علما أنه يت            
كل املعلومات األساسية اليت تسجل من الطاقم الطيب لتتبع تطور احلالة الصحية            

  .للمريض بدءا من التشخيص ومرورا بالعالج وانتهاء باإلستشفاء
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  498القرار عدد 

  2011  فرباير 1الصادر بتاريخ
  2579/1/5/2010يف امللف عدد 

 

  

  مسؤولية تقصريية 
 إثبات االنقطـاع عـن      ‐ض تكميلي    تعوي ‐ التعويض عن حوادث السري    ‐

  .الدراسة
إن حالة االنقطاع عن الدراسة واليت ختول للمصاب يف حادثة سـري احلـق يف               
تعويض تكميلي حمدد مبقتضى القانون، ميكن أن تتحقق احملكمة من وقوعها بأيـة             
وسيلة من وسائل اإلثبات، وال يقتضي األمر لزاما اللجوء إىل إجـراء خـربة طبيـة،                

 املوضوع اليت ثبت هلا أن املصاب توقف عن الدراسة لشهور ممـا تعـذر               وحمكمة
معه اجتياز امتحان نهاية السنة الدراسية، واعتربت أن ذلك مبثابـة انقطـاع شـبه               
نهائي للدراسة، وقضت له بالتعويض التكميلي عن ذلك تكون قد عللـت قرارهـا              

  . تعليال سليما
   رفض الطلب

  

  باسم جاللة امللك
الـصادر   1024/1اد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه رقم          حيث يستف 

 عن حمكمة االستئناف بالدار البيضاء، أن    3470/1/2008 يف امللف    25/2/2009بتاريخ  
 بينما كان واقفا بزنقة الروي      15/5/2004املطلوب رفع دعوى عرض فيها أنه بتاريخ        

ة نارية يف ملك املـسمى      بدراج) ص(حبي الوازيس صدمه املطلوب حضوره حممد       
واملؤمنة لدى الطالبة ملتمسا احلكم له بالتعويض، وبعد إجـراء خـربة            ) ف(سعيد  

 بعدم قبول طلب التعويض     995/23/07 يف امللف    19/9/2007قضت احملكمة بتاريخ    
عن التوقف عن الدراسـة وللـضحية بـالتعويض عـن العجـز املؤقـت الـدائم                 
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، فاستأنفه احملكوم له وأيدته حمكمة االستئناف       واملصاريف الطبية واألمل اجلسماين   
مع تعديله برفع التعويض بعد اعتماد الطلب يف شقه املتعلق بالتوقف عن الدراسة             

 أصيب خالهلا الضحية بكسر مزدوج      15/4/2004أن احلادثة وقعت بتاريخ     : "بتعليل
خالهلا يف   يوما ومل يشارك     90على مستوى القدم األمين، وبلغت مدة عجزه بسببها         

، وذلـك بقرارهـا     "امتحان البكالوريا فكرر السنة حسب الشواهد الطبية املدىل بها        
  .املطعون فيه

 عدم اجلواب على وسائل األطراف وفساد التعليـل،         :الوسيلة األوىل بفرعيها  
ذلك أن الطالبة نازعت يف التعويض عن مدة االنقطاع عن الدراسة، واحملكمـة مل              

خلربة مل يشر إىل االنقطاع عن الدراسة، وإمنا أشار فقط إىل           جتب على كون تقرير ا    
نتائج اإلصابات، وكذا فإن احملكمة استبعدت التقرير املذكور واعتمدت يف قـضائها            
على شهادة مدرسية وسلطتها التقديرية يف إثبات الضرر املتمثل يف االنقطاع عـن             

  .عدامه مما يعرضه للنقضالدراسة، مما جيعل قرارها فاسد التعليل وهو مبثابة ان
 االنقطاع عن الدراسة ال حيتاج إىل إثبات بواسطة خربة، بل إن            لكن، حيث إن  

احملكمة استخلصته من تاريخ احلادثة ومدة العجز املؤقت للضحية الذي اسـتغرق     
مدة امتحان البكالوريا الذي حرم منه وكرر السنة الدراسية حسبما ثبت للمحكمـة             

  . املدرجة يف امللف، فكان ما بالوسيلة بدون أساسمن الشهادة املدرسية
 مـن ظهـري     10مـن املـادة     ) ه( خرق مقتـضيات الفقـرة       :الوسيلة الثانية 

، ذلك أن احملكمة اسـتبعدت تقريـر        14/1/1985 من مرسوم    4 واملادة   2/10/1984
اخلربة واعتمدت على شهادة مدرسية وعلى سلطتها التقديريـة إلثبـات الـضرر             

 من الظهري املـذكور تـنص علـى أن          10من املادة   ) ه(لة أن الفقرة    ومدته، واحلا 
 من الرأمسال املعتمد يف حالة مـا إذا تـسبب     %25املصاب يستحق تعويضا يساوي     

 من الرأمسال املذكور    %15العجز الدائم إىل انقطاعه عن الدراسة انقطاعا نهائيا أو          
ـ  4حالة انقطاعه الشبه النهائي، واحلالة أن املادة          تلـزم   14/1/1985ن مرسـوم     م

اخلبري بتحديد مدة االنقطاع عن الدراسة وأحالت إثبات ذلك على خربة قـضائية             
  .وأن القرار املطعون فيه مل يراع ذلك، فجاء خارقا للقانون معرضا للنقض

، وخالفا ملا أثري فإن احملكمة اعتمدت يف قضائها بالتعويض على اخلـربة             لكن
 املؤقت يف تسعني يوما مل يثبت متديده وهو انقطاع          اليت حددت مدة عجز الضحية    

 فقد ثبت هلا مما قدم هلا من مـستندات          ومن جهة أخرى  شبه نهائي وليس نهائيا،     
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أن الضحية كرر السنة الدراسية لعدم اجتياز امتحان البكالوريا مما جيعل قـضاءها             
  .بالتعويض عن التوقف عن الدراسة يف مركزه والوسيلة بدون اعتبار

 

  لـهـذه األسـبـاب
   .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

احملـامي   ‐حممـد بنزهـة      السيد   :املقرر – إبراهيم بوحليان  السيد   :الرئيس
  . الزهراءفتحي اإلدريسي السيدة :العام



 

  ص 111 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  
  801 القرار عدد

  2011  فرباير 22 الصادر بتاريخ
  4107/1/7/2009 دين عددامللف يف امل

 

  

  مسؤولية تقصريية
 دخـل إضـايف     ‐ احتـساب األجـر      ‐ تعويض عن حـوادث الـسري      ال ‐ 

  .للموظف
إن حساب رأس املال املعتمد يف تعويض املصاب حيدد علـى أسـاس كـسبه       
املهين يوم وقوع احلادثة، وال يشرتط إلثبات ذلك أي شكل معني، وبالتايل ال يقـدح               

 إضـافيا إىل    يف شهادة األجر اليت أدىل بها املصاب، واليت تثبت أنه يتقاضـى أجـرا             
جانب مرتبه يف الوظيفة العمومية يعتد بها يف احتساب الكـسب املهـين علمـا أن                
اإلدارة اليت ينتمي إليه مل متنعه من مزاولة املهمة اإلضافية اليت يقوم بها لدى اجلهة             

  .اخلاصة
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

عـن حمكمـة    حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الـصادر            
 أن املطلوب تقدم    498/08/14 يف امللف عدد     19/3/2009 بتاريخ   الرباطاالستئناف ب 

 15/12/2002مبقال أمام احملكمة االبتدائية بنفس املدينة عرض فيـه أنـه بتـاريخ              
 رقم  4تعرض حلادثة سري بالطريق اجلهوية باهلرهورة تسببت فيها سيارة نوع رونو            

عندما صـدمت سـيارته نـوع رونـو         ) أ(مالكها أمحد    اليت كان يسوقها     57724/أ/1
 أصيب من جرائها جبروح خطرية، ملتمـسا حتميـل ورثـة            1848/أ/1احلاملة لرقم   

 درهـم وبعرضـه     5.000كامل املسؤولية وبأدائهم له تعويضا مسبقا قدره        ) أ(أمحد  
على خربة طبية مع حفظ حقه يف تقدمي طلباته اخلتامية مع إحالل شركة التـأمني               



 

  ص 112 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

مللكية الوطنية حمل مؤمنها يف األداء، وبعد إجراء اخلربة ومتام اإلجـراءات صـدر              ا
 درهمـا   123.389،35بأدائهم لفائدة املدعى مبلغ         ) أ(حكم يقضي على ورثة أمحد      

تعويضا إمجاليا عن جمموع األضرار الالحقة به من جراء احلادثة الواقعـة بتـاريخ              
حمل ) امللكية الوطنية للتأمني حاليا   (لوطنية   مع إحالل شركة التأمني ا     15/12/2002

مؤمنه يف األداء والنفاذ املعجل يف حدود الربع، وسريان الفوائد القانونية من تـاريخ              
النطق بهذا احلكم استأنفته الطاعنة أمام حمكمة االستئناف املذكورة الـيت أيـدت             

  . احلكم املستأنف وهو القرار املطعون فيه
  : للنقضيف الوسيلة الوحيدة 

  : يف الفرع األول 
حيث تنعى الطاعنة القرار املطعون فيه خبرق القـانون وبنقـصان التعليـل             
املوازي النعدامه، ذلك أن احملكمة اعتمدت اخلربة اليت أجنزها اخلبري سيف الدين            
يعقويب مع أنه مل يلتزم يف حتديد الضرر اجلسدي بالقواعـد احملـددة يف رسـوم                

سب العجز عن كل آثار إصابة معينة، واكتفى بتحديد جزايف           اليت حتدد ح   14/1/85
لنسب العجز دون اإلشارة إىل املرسوم كمرجع يف الفحص، إىل جانـب ذلـك فـإن                
إجراء اخلربة املذكورة كانت بطلب منها، وبالتايل ال جيوز مسطريا اإلضرار بها وأن             

  . ارتفاع نسب العجز ال ميكن اعتباره كمعيار للموضوعية
 الوسيلة جاءت عامة دون بيـان القواعـد الـيت مت خرقهـا يف               يث إن لكن ح 

املرسوم املذكور مما جيعلها غامضة ومبهمة، ومن جهة أخرى فإن املهم من أخـد              
احملكمة باخلربة هو اقتناعها الصميم مبا ورد فيها بغض النظر عمن طالب بها مما               

  . جيعل ما أثري بدون أساس
  : يف الفرع الثاين من الوسيلة 

 من ظهري أكتـوبر  6حيث تنعى الطاعنة القرار املطعون فيه بسوء تطبيق املادة          
 ذلك أن املطلوب كان جيمع بني وظيفته كطبيب عمومي ونشاط حـر لـدى               1984

مجعية خاصة، مع أنه مينع على موظف عمومي العمـل بـصفة دائمـة أن يكـون                 
ا يعترب أجرا يدخل يف     مأجورا لدى جهات أخرى دون ترخيص من الوزير األول، وأن م          

عداد الكسب املهين هو املبلـغ الـصايف اخلاضـع لالقتطاعـات الـضريبية، وأن               
  . احملكمة ملا اعتربت غري ذلك جيعل قرارها معرضا للنقض
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 احملتج بها فـإن رأس املـال املعتمـد يف           6 مبقتضيات املادة    لكن حيث إنه  
هين يوم وقوع احلادثة    تعويض املصاب حيدد على أساس أجرة املصاب أو كسبه امل         

وال يشرتط إلثبات ذلك أي شكل معني، وبالتايل ال يقدح يف شهادة األجر الـيت أدىل                
بها املطلوب على اعتبار أنه حيصل على أجر إضايف ما دامت اإلدارة التابع هلـا مل                
متنعه من مزاولة املهمة اإلضافية اليت يقوم بها لدى اجلهة اخلاصة، وأن احملكمـة              

 املذكورة وما بالوسيلة غـري جـدير        6ت هدا املنحى مل خترق بذلك املادة        ملا حن 
  .باالعتبار

 

  لـهـذه األسـبـاب
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐ الـسيد احلـسن بـومرمي        :املقـرر  – السيد بوشعيب البـوعمري      :الرئيس
  . السيد احلسن البوعزاوي:احملامي العام
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  44القرار عدد 

  2011  يناير 4الصادر بتاريخ 
  1183/1/5/2010يف امللف املدين عدد 

 

  

  مسؤولية تقصريية
 احتـساب   ‐ ورثـة املـصاب املتـوىف      ‐ التعويض عن حوادث الـسري     ‐

  . تشطري املسؤولية‐. التعويض املعنوي
 املتعلق بتعويض املصابني يف حوادث تسببت فيها عربات         2/10/1984إن ظهري   

سؤولية، وإمنا حيدد طريقة التعويض، والـذي       برية ذات حمرك ال يتعلق بتحديد امل      
تراعي فيه قواعد املسؤولية اليت تكون على أسـاس القواعـد العامـة، وحمكمـة               
املوضوع ملا قضت لذوي حقوق املصاب املتوىف بـالتعويض املعنـوي كـامال دون              

  . مراعاة قسط املسؤولية تكون قد بنت قرارها على غري أساس
   نقض جزئي وإحالة 

  
  اللة امللكباسم ج

حيث يستفاد من أوراق امللف، والقرار املطعون فيـه الـصادر عـن حمكمـة               
 ادعاء املطلوبني   861/08 يف امللف املدين عدد      6/1/2009االستئناف بآسفي بتاريخ    

 أودت  28/11/2001حلادثة سري بتـاريخ     ) ف(يف النقض تعرض موروثهما عبد الفتاح       
 يف ملكية شـركة العيبـود لألشـغال         4/13/2812حبياته حينما صدمته شاحنة عدد      

املؤمن عليها لدى شركة التأمني أطلنطا، طالبني حتميل حـارس الـشاحنة كامـل             
املسؤولية واحلكم هلما بتعويض مادي ومعنوي ومصاريف اجلنازة وإحـالل شـركة            

وبعد متام املناقشة أمام حمكمة الدرجة األوىل، قضت        . التأمني حمل مؤمنها يف األداء    
 مسؤولية احلادثة وحكمت لكل واحد من والدي اهلالك         4/3ل حارس الشاحنة    بتحمي

 درهم عن مـصاريف اجلنـازة       7.000 درهما و  15.960بتعويض مادي ومعنوي مبلغه     
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استأنفته شركة التأمني، فأيدته حمكمة     . وإحالل شركة أطلنطا حمل مؤمنها يف األداء      
  .االستئناف بالقرار املطلوب نقضه

 فـساد التعليـل     وسيلة النقض الوحيدة  عنة على القرار يف     حيث تعيب الطا  
وعدم االرتكاز على أساس، ذلك أنه استبعد الدفع بإخـضاع التعـويض املعنـوي              

 يف مادته األوىل نـص علـى عـدم إخـضاع            1984لنسبة املسؤولية بعلة أن ظهري      
ـ               ري التعويض املذكور ملبدأ توزيع املسؤولية، وهذا التعليل يف غـري حملـه ألن ظه

 ال ينص على عدم إعمال نـسبة املـسؤولية فيمـا خيـص التعـويض                2/10/1984
املعنوي، واملادة األوىل ال تشري صراحة وال ضمنا إىل استثنائه من تشطري املسؤولية،             

  . ولذلك فالقرار جاء فاسد التعليل وغري مرتكز على أساس
 ال  2/10/1984 ما عابته الطاعنة على القرار، ذلـك أن ظهـري            حقا، فقد صح  

يتعلق بتحديد املسؤولية، وإمنا حيدد طريقة تعويض املصابني يف حوادث تـسببت            
فيها عربات برية ذات حمرك، والذي تراعي فيه قواعد املسؤولية اليت تكون علـى              
أساس القواعد العامة، واحملكمة ملا قضت بالتعويض املعنوي كامال بالعلة املنتقدة           

اء قرارها فاسد التعليل وغري مرتكز علـى أسـاس          دون مراعاة قسط املسؤولية، ج    
  .مما يعرضه للنقض يف هذا اخلصوص

  
  لـهـذه األسـبـاب
   .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملـامي   ‐حممـد فهـيم      السيد   :املقرر – إبراهيم بوحليان  السيد   :الرئيس
  . الزهراءفتحي اإلدريسي السيدة :العام
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  2139القرار عدد 

  2011  ماي 10الصادر بتاريخ 
  4631/1/5/2010يف امللف املدين عدد 

 

  

  مضار اجلوار
 . الضرر املدخول عليه‐ إزالة الضرر ‐ 

 ال جيوز للجريان املطالبة بإزالة األضرار الناشـئة عـن االلتزامـات العاديـة              
للجوار كالدخان وغريه من املضار اليت ال ميكن جتنبهـا والـيت ال تتجـاوز احلـد                 
املألوف، كما ال يزال الضرر املدخول عليه أي الضرر الناشئ قبل أن يـؤول احلـق                

  . للمتسبب يف الضرر
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

 الصادر عن   854حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه عدد           
 أن  485/09/6 يف امللـف عـدد       6/7/2010حمكمة االستئناف بـبين مـالل بتـاريخ         

ادعت مبقال أمام ابتدائية قصبة تادلة أنهـا متلـك          ) خ(املطلوبة يف النقض فاطمة     
 بقصبة تادلة مكونا من سفلي وطابقني       283 رقم   12 زنقة   1منزال حبي بودراع بلوك     

اثنني تؤجرهما للغري وترغب يف السكن بالطابق األول، وأن املدعى عليه الذي ميلك             
نزهلا مل يلتزم بالـشروط احملـددة يف الرخـصة          حمال للنجارة يف اجلهة املقابلة مل     

املسلمة له إذ قام بتجهيز حمله باآلالت امليكانيكية وأخرى كهربائية فتسبب ذلك يف             
. انبعاث األصوات املزعجة وانتشار الغبار مما أحلق بها وبـاملكرتين ضـررا بليغـا             

امـة  طالبة احلكم عليه بالكف عن اسـتعمال اآلالت املـذكورة حتـت طائلـة غر              
وبعد البحث ووقوف احملكمة على عني املكان ومتـام املناقـشة صـدر             . تهديدية
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احلكم وفق املقال، استأنفه طالب النقض وبعد خربتني والتعقيـب عليهمـا أيدتـه              
  .حمكمة االستئناف بقرارها املطلوب نقضه

 نقصان التعليـل املـوازي       يف وسيلته الثانية   حيث يعيب الطاعن على القرار    
 وعدم ارتكازه على أساس قانوين، ذلك أن العارض ميارس حرفة النجـارة             النعدامه

 سنة قبل شراء املطلوبة لسكناها اليت تؤجرها للغري،         28باحملل املذكور منذ حوايل     
ومل يتقدم أي مكرت أو جار بأية دعوى أو شكاية بشأن الضرر الناتج عن النجارة، وأن                

ال يسمح للجريان باملطالبة بإزالة األضرار       من قانون االلتزامات والعقود      92الفصل  
الناشئة عن االلتزامات العادية للجوار كالدخان وغريه من املـضار الـيت ال ميكـن               
جتنبها واليت ال تتجاوز احلد املألوف وأن الفقه والقضاء أحاطا بأنواع األضرار اليت             

مل تـشرت املنـزل     ال ميكن إزالتها ومنها الضرر املدخول عليه، واملطلوبة يف النقض           
غري أن حمكمة االستئناف مل جتب على       . اجملاور حملل العارض إال منذ فرتة قصرية      

هذه الدفوع القانونية والواقعية ما جيعل قرارها غري مرتكز على أسـاس ومعرضـا              
  .للنقض

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه جيـب أن يكـون كـل                حقا،  
إال كان باطال، ويعد عدم اجلواب على دفـع أثـري بـصفة             حكم معلال تعليال كافيا و    

نظامية وله تأثري على ما قضت به احملكمة مبثابة نقصان التعليـل املنـزل منزلـة               
وحمكمة االستئناف اليت أثار الطاعن أمامها الدفع مبمارسته حرفة النجارة          . انعدامه

اليت تؤجرها للغـري،     سنة قبل شراء املطلوبة لسكناها الحقا        28باحملل منذ حوايل    
وأن الضرر املدعى منه هو ضرر مدخول عليه ال جيوز رفعه، فلم جتب عليه سلبا               
وال إجيابا رغم ما له من تأثري على وجه احلكم يف الدعوى، تكون قد عللت قرارهـا                 

  .تعليال ناقصا املنزل منزلة انعدامه فعرضته بالتايل للنقض واإلبطال
  

  لـهـذه األسـبـاب
   . بنقض القرار املطعون فيه األعلىلساجمل قضى

احملـامي   ‐حممد العمريي    السيدة   :املقرر –إبراهيم بوحليان    السيد   :الرئيس
  . الزهراءفتحي اإلدريسي السيد :العام
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  2342 قرار عددال
  2011  ماي 17صادر بتاريخ ال
  2876/1/5/209عدد املدين لف يف امل

 

  

  مضار اجلوار
  . شريك يف العقار‐لغري اخلارج عن اخلصومة  تعرض ا‐ إزالة الضرر‐ 

النيابة التبادلية القائمة بني املالكني على الشياع بعقار تقتضي بأن كل واحـد             
منهم ال ينوب عن اآلخرين إال فيما ينفعهم ال فيما يضارون به، وملا كان ذلـك فـإن                  

 العقـار   آثار احلكم الصادر ضد أحدهم، ال يسري على اآلخرين ما دام تنفيذه على            
اململوك على الشياع بهدم جزء منه يضرهم وميس مصلحتهم وبذلك يثبـت هلـم              

  .احلق يف تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة
   نقض وإحالة 

  
  باسم جاللة امللك

حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عـن            
 يف  5/3/2009بتاريخ   1222/1بالدار البيضاء حتت عدد     حمكمة االستئناف   

 تقدم املطلـوب األول     22/10/2003 أنه بتاريخ    786/7/2007امللف عدد   
 71مبقال عرض فيه أنه ميلك العقار الكائن بـرقم          ) أ(يف النقض اجلياليل    

زنقة الزبري بن العوام الصخور السوداء الدار البيـضاء موضـوع الرسـم             
ميلك عقارا  ) ب(، وأن املدعى عليه املطلوب الثاين سعيد        9114العقاري  

 له واجهتـان،    40657 موضوع الرسم العقاري     75بنفس الزنقة حيمل رقم     
وأن املدعى عليه شيد على الواجهة اخللفية طابقني ثالثا ورابعا بـدون            
تصميم رمسي ودون احرتام الضوابط املعمول بها مـن قبـل العقـارات             

لعقـاره  املتقابلة، وأن هذه التجاوزات أحلقت به ضررا له وألسرته وكذا           



 

  ص 119 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

بتقليص الفضاء اهلوائي إىل حدود االختناق وحجب أشعة الشمس وغـري           
ذلك، لذلك استصدر أمرا استعجاليا قضى بإيقاف األشغال مـع غرامـة            

 درهم عن كل يوم تأخري بناء على خربة أجنزت مـن            200تهديدية قدرها   
طرف اخلبري، أيد استئنافيا، ومع ذلك استمر يف إجناز األشـغال الـشيء             

ذي يؤكده حمضر املعاينة ورغم تقدمي العارض شكاية إىل الـسلطات           ال
املختصة يف املوضوع، لذلك يلتمس احلكم بإزالة هذه األبنية بناء علـى            
الضوابط املعمول بها وحسبما هو مثبت يف اخلربة واألمر متهيديا بـإجراء   
خربة على يد خبري خمتص من أجل حتديد األضرار الالحقة به وأسـرته             

ره من حيث القيمة ومداها وحتديد التعويضات املناسبة هلـا مـع            وعقا
حفظ حقه يف التعقيب، وبعد متام اإلجراءات قـضت احملكمـة بـرفض             
الطلب حبكم استأنف من طرف املدعي، وبعد إجراء اخلـربة أصـدرت            

 بتـاريخ   4628حمكمة االستئناف بالـدار البيـضاء قـرارا حتـت عـدد             
 ألغت مبقتضاه احلكم االبتدائي     3214/1/2004 يف امللف رقم     18/12/2006

وقضت من جديد بإزالة األبنية اخللفية غري مـرخص هلـا مـن طـرف               
اجلهات املختصة واملوجودة بالطابقني الثالث والرابع بعقار املـستأنف         

 حتـت طائلـة غرامـة       40657عليه سعيد موضوع الرسم العقاري عدد       
داء من تاريخ االمتناع عن      درهم عن كل يوم تأخري ابت      300تهديدية قدرها   

ومن معها )  أ(التنفيذ وعدم قبول طلب التعويض، تقدم الطاعنون عائشة 
مبقال من أجل تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة باعتبارهم مالكني على           

ص ومل يـدخلوا يف الـدعوى إىل أن         /40657الشياع يف الرسـم العقـاري       
 القـرار االسـتئنايف     فوجئوا بإجراءات التنفيذ ملتمـسني احلكـم بإلغـاء        

املطعون فيه، واحلكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إلغاء          
القرار املتعرض عليه وإرجاع امللف إىل احملكمة االبتدائية للنظر فيه من           
جديد حىت ال حيرموا من درجات التقاضي معززين طلبهم بشهادة مـن            

حمكمـة االسـتئناف    احملافظة العقارية، وبعد متام اإلجراءات أصـدرت        
قرارها املطعون فيه القاضي بقبول تعرض الغري اخلارج عن اخلـصومة           
شكال وموضوعا برده وتغرمي الطاعنني الغرامة املودعة لـدى احملكمـة           

  .لصاحل اخلزينة العامة وهو القرار املطعون فيه بالنقض
حيث يعيب الطاعنون القـرار املطعـون       يف وسيلة النقض الثانية،     

دام التعليل، ذلك أن احملكمة صرحت أن الضرر احلاصـل مـن            فيه بانع 
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طرف سعيد وحده وبذلك مل يكن املدعي حباجة لتوجيه دعـواه ضـد             
الطاعنني ألن ما يدعونه من حقوق تضررت ادعاء غري سليم ألن األمـر             
يتعلق برفع الضرر والدعوى وجهت ضد من قام به بغض النظر عن من             

 من قـانون املـسطرة      303ثابت أن الفصل    هو املالك، واحلال أنه من ال     
املدنية خول كل شخص أن يتعرض على حكم قضائي ميس حبقوقـه إذا             
كان مل يستدع هو أو من ينوب عنه يف الدعوى، وأنه ملا تضررت مصلحة              
العارضني جراء صدور القرار املتعرض عليه دون منحهم فرصة للـدفاع           

كون احملكمة قـد خرقـت      عن حقوقهم الثابتة مبقتضى شهادة امللكية ت      
  .حق الدفاع وعرضت قرارها للنقض

 ما نعته الوسيلة علـى القـرار، ذلـك أن النيابـة     حيث تبني صحة  
التبادلية القائمة بني املالكني على الشياع بعقار يقتضي بأن كـل واحـد             
منهم ال ينوب عن اآلخرين إال فيما ينفعهم ال فيما يضارون به، وملا كـان               

كم الصادر ضد أحدهم ال يسري على اآلخرين مـا دام           ذلك فإن آثار احل   
تنفيذه على العقار اململوك على الشياع بهدم جزء منه يـضرهم وميـس         
مصلحتهم وبذلك يثبت هلم احلق يف تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة،           
وحمكمة االستئناف ملا اعتربت أن الطاعنني بـالتعرض ليـسوا معنـيني            

دة املطلوب يف النقض بهـدم جـزء مـن          بالقرار الذي حكم برفضه لفائ    
عقارهم واحلال ما ذكر أعاله ورغم إدالئهم بشهادة احملافظة العقاريـة           
تفيد متلكهم للعقار، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامـه            

  . وبالتايل عرضته للنقض
 

  لـهـذه األسـبـاب
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐ السيدة عائشة بـن الراضـي        :املقرر – السيد بوشعيب البوعمري     :الرئيس
  . السيد احلسن البوعزاوي:احملامي العام
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  5224القرار عدد 

  2010  شتنرب 21الصادر بتاريخ 
  1868/1/6/2009عدد املدين لف يف امل

 

  

  ملكية على الشياع
  . عدم اشرتاط أغلبية املالكني‐ رفع دعوى إفراغ العني املكراة ‐ 

ال يتوجب أن ترفع دعوى إفراغ احملل املكرى من طرف مجيع مالكيـه أومـن               
 من قـانون االلتزامـات      971طرف أغلبيتهم، ذلك أنه لئن كانت مقتضيات الفصل         

والعقود اليت تقضي بأن قرارات أغلبية املالكني على الشياع ملزمة لألقليـة فيمـا              
 تنظم فقط العالقة بني املالكني علـى        يتعلق بإدارة املال املشاع واالنتفاع به، فإنها      

الشياع مع بعضهم البعض يف حالة النزاع بينهم يف إدارة املـال املـشاع وال ميكـن                 
  . لغريهم كاملكرتين التمسك مبقتضياتها

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
مقاال ) ع( عبد النيب     قدم 22/11/2005 حيث يستفاد من وثائق امللف أنه بتاريخ      

بالرباط عرض فيه أنه اشرتى ثلثي العقار الكائن مبجموعـة          مة االبتدائية   إىل احملك 
الطـابق األول   ) ع( التقدم الرباط والذي يكرتي املدعى عليه عزيز         26الزيتون رقم   

 درهم، وأنه أشعر املكرتي بـشرائه وأنـذره بـأداء           1300منه بوجيبة شهرية قدرها     
، طالبا لذلك احلكم    25/7/2005يخ   وتوصل به بتار   10/2/2004نصيبه من الكراء من     

 درهمـا   14.733،22 مببلـغ    2005عليه بأداء ثلثي وجيبة الكراء عن املدة إىل يونيـو           
أصدرت احملكمـة املـذكورة     ف ، املدعى عليه  وإفراغه ومن يقوم مقامه، ومل جيب     

.  وفـق الطلـب    16/676/2005  يف امللف عـدد    15/3/2006  بتاريخ 192حكمها رقم   
 ومتسك بأن العالقة الكرائية تربطه بهنية باشا حسب عقـد            عليه مكواستأنفه احمل 
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 حسب الوصوالت املرفقـة     2006 هلا الكراء بانتظام إىل غشت       يالكراء املرفق ويؤد  
 احلكـم املـستأنف فيمـا       ت حمكمة االستئناف  لغ فأ وأدخل املكرتية له يف الدعوى،    

ن فيه بالنقض من     بقرارها املطعو  قضى به من إفراغ وحكمت برفض الطلب، وذلك       
 بفساد التعليل املوازي النعدامه، ذلك أنه       يف الوسيلة الثانية   املستأنف عليه    طرف

 مل يـشرتط    25/12/1980أسس اإلفراغ على املطل يف أداء الكراء الثابت وأن ظهري           
  .رفع دعوى اإلفراغ من طرف كافة املالكني

ـ         حيث صح ما عابه    ضائه علـى أن     الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد يف ق
طلب اإلفراغ جيب أن يرفع من طرف مجيع املالكني أو من طـرف مـن ميلكـون                 "

ثالثة أرباع املال املشاع ألحقيتهم يف اإلدارة والتسيري وذلك لكون حكـم اإلفـراغ ال               
، يف حـني أن     "يقبل التجزئة وال ميكن تنفيذه لفائدة الـبعض دون الـبعض اآلخـر            

لتزامات والعقود واليت تقـضي بـأن قـرارات          من قانون اال   971مقتضيات الفصل   
أغلبية املالكني على الشياع ملزمة لألقلية فيما يتعلق بإدارة املال املشاع واالنتفـاع             
به شرط أن تتوفر يف هذه األغلبية ثالثة أرباع املال فإن مل تتوفر هذه األغلبية حق                

مكانية تعـيني مـدير     للمالكني اللجوء للقضاء لتقرير األوفق ملصاحلهم مجيعا مع إ        
إلدارة املال املشاع، وهي قاعدة تنظم العالقة بني املالكني على الشياع مع بعضهم             
البعض ويف حالة النزاع بينهم يف إدارة املال املشاع وال ميكن لغريهم االستفادة مـن               
مقتضياتها أو التمسك بها، األمر الذي كان معه القرار املطعون فيه معلـال تعلـيال               

  .يوازي انعدامه مما عرضه للنقض واإلبطالفاسدا 
 

  لـهـذه األسـبـاب
   .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملـامي   ‐  السيد حممد خملـيص    :املقرر –العيادي  حممد   السيد   :الرئيس
  .الطاهر أمحروينالسيد  السيد :العام



 

  ص 123 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  
  5305 القرار عدد

  2010  دجنرب 21الصادر بتاريخ 
  1626/1/3/2009عدد املدين لف يف امل

 

  

  ملكية مشرتكة
 نزاع بني مقاولة البناء     ‐ اإلفراغ لالحتالل بدون سند      ‐ سكن احلارس    ‐ 

  .والودادية السكنية
ملا ثبت للمحكمة أن الطلب املقدم من طرف الودادية السكنية يتعلق بـإفراغ             

ت عمـال   سكىن احلارس باعتباره من األجزاء املشرتكة مللكيـة الـشقق والطبقـا           
، وبالتايل فإن صفتها قائمة للتقاضي بشأنه معتربة        2002 من ظهري أكتوبر     4بالفصل  

أن قاضي املستعجالت املقدم له طلب إفراغ حمل النزاع لالحـتالل بـدون سـند               
بتفحصه لظاهر املستندات تبني له أن الودادية الـسكنية هـي الطـرف األجـدر               

ليت بقيت تتصرف يف سكن احلـارس بـداعي         باحلماية املؤقتة وليس مقاولة البناء، ا     
احتفاظها مبلكيته إىل جانب شقق أخرى، تكون قـد بنـت قرارهـا املؤيـد لألمـر                 

  . املستأنف القاضي باإلفراغ على أساس وعللته تعليال سليما
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

 بتـاريخ   372 ومن القرار املطعون فيـه عـدد         ،حيث يستفاد من وثائق امللف    
 أن  289/2008/4 الصادر عن حمكمة االستئناف بالرباط يف امللف عـدد           1/12/2008

احتاد املالك املشرتكني يف ودادية النسيم يف شخص رئيستها ادعـى أمـام رئـيس               
 حيتل احملل اخلـاص باحلـارس والـتمس         )غ(احملكمة االبتدائية بالرباط أن علي      

رية ووصل نهـائي بتأسـيس      احلكم بإفراغه منه ومن يقوم مقامه وأدىل بشهادة عقا        
ودادية النسيم وحمضر معاينة، وبعد جواب املدعى عليه وإدالء املتدخلـة شـركة             



 

  ص 124 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

التنمية ألكدال مبقاهلا موضحة أنها مستعدة لتسليم سكن احلارس موضوع الدعوى           
شريطة انتخاب مكتب االحتاد بكيفية قانونية، وبعد استيفاء اإلجراءات أمر رئـيس            

راغ املدعى عليه ومن يقـوم مقامـه اسـتأنفه احملكـوم عليـه              احملكمة األمر بإف  
واملتدخلة يف الدعوى والحظا بأن املدعي مل يدل مبحضر اجلمـع التأسيـسي وال              
بالئحة أعضاء املكتب وال بالقانون األساسي وأن املتدخلة أدلت مبا يفيـد ملكيتهـا        

 15ال زالت متلـك     جلميع العقار وشروط تأسيس احتاد املالكني املتحدين كما أنها          
 األسهم وحمقة يف االحتفاظ مبفتاح احملل لغايـة  4/3حمال بالعمارة وبالتايل أكثر من     

انتخاب ممثل املالكني بكيفية قانونية، وبعد جواب املستأنف عليه قررت احملكمـة            
تأييد احلكم املستأنف بناء على أن املستأنف عليه له الصفة يف التقاضي خبصوص             

كة من خالل الوصل النهائي املودع لدى السلطات املختصة الـذي           األجزاء املشرت 
أشري فيه إىل حمضر اجلمع العام التأسيسي والئحة أعضاء املكتب وكـذا القـانون              
األساسي وال ميكن استبعاده إال من خالل دعوى بطالن اجلمـع العـام وأن سـكن                

ع يدهما عليه وهذا    احلارس من األجزاء املشرتكة وأن املستأنفني مل يدليا بسند وض         
  .هو القرار املطعون فيه

  :خبصوص الوسيلة األوىل
 3/10/2002 مـن ظهـري      20حيث يعيب الطاعنان على القرار خـرق املـادة          

م وهذا أضر بأحد األطراف ذلـك       .املتعلق بنظام امللكية املشرتكة والفصل األول م      
ـ               صوص متثيـل   أن الفصل األول يشري إىل أنه تناط بوكيل االحتاد علـى وجـه اخل

م جيعل الـصفة    .االحتاد لدى احملاكم بإذن خاص من اجلمع العام والفصل األول م          
 يف  10/10/2002من النظام العام واجمللس األعلى قد أقر هـذا يف قـراره بتـاريخ               

  . وبذلك فالقرار املطعون فيه يستوجب النقض898/02امللف 
ـ          لكن حيث إن   ر النـصوص    الوسيلة غامضة ومبهمة اقتصر فيهـا علـى ذك

، )أي الفصلني القانونيني  (القانونية دون بيان مكمن خمالفة القرار املطعون فيه هلما          
  .وبذلك تبقى غري مقبولة

  :فيما يرجع للوسيلة الثانية
م املتخذ مـن اخلطـأ      . م 345حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل        

دام التعليل، ذلك أنه أيـد      القانوين يف التعليل وعدم الرد على الدفع املساويني النع        
األمر االبتدائي بعلة إدالء املدعي بالوصل النهائي املودع لـدى الـسلطة اإلداريـة              
املختصة يف حني أنهما بينا أن جمرد إيداع تلك الوثـائق ال يعـني بالـضرورة أنهـا                  
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أجنزت بكيفية قانونية ألن السلطة اإلدارية تشهد بالتوصل وليس بصحة مـضمون            
ن ادعاء احملكمة بأن عليها الطعن فيها بالبطالن أمام حمكمة املوضوع ال            الوثائق، وأ 

يستند إىل أي نص قانوين ويؤول إىل منع املدعى عليه من إثارة أي دفع يف حـني أن          
قاضي املستعجالت ملزم بفحص املستندات لتقدير جدية اإلجراء املطلوب وقـد           

من نظام امللكية املشرتكة وكـذا      ذكرا احملكمة بأنهما أدلوا بنسخة مطابقة لألصل        
بوصل إيداعه باحملافظة العقارية وهو يتضمن كيفية انتخاب احتاد املالكني وعقد           
شراء احملالت املكونة هلذه البناية حيتوي على التزام بقبول هذا النظام فضال على             
إثباتهما مللكية املدخلة خلمسة عشر شقة يف البناية ومل يتوصـلوا بـأي اسـتدعاء               

ضور عملية انتخاب السنديك ومكتب االحتاد مما يستتبع عدم قانونية االحتـاد            حل
وبذلك فتعليل القرار فاسد ألن التصرف الباطـل ال حيتـاج إىل استـصدار حكـم                
بإبطاله ألن احلكم مظهر فقط لواقع سابق ال حمدث له كما أن احملكمة مل جتـب                

 حمال يف العمارة مل تـستدع       15ك  على الدفع بأن شركة تنمية أگدال العايل واليت متل        
  .م. م359النتخاب السدنيك مما يعد خرقا للفصل 

 للقاضي االستعجايل تفحص ظاهر املستندات ملعرفة الطـرف األجـدر           لكن
باحلماية وتقدير مدى جدية الدفوع ومساسها جبوهر النـزاع، واحملكمـة مـصدرة             

 وأن املطلـوب احتـاد      القرار ملا ثبت هلا أن الطلب يتعلق بإفراغ سـكن احلـارس           
املالك املشرتكني أدىل بشهادة احملافظة العقارية تفيد أن الرسم العقـاري عـدد             

 املتكون من األجزاء املشرتكة مللكية الشقق والطبقات يف اسم نقابة املالكني            32235
املشرتكني كما أدىل بوصل نهائي إليداع ملف تكوين ودادية النسيم مرفقة مبحـضر             

لتأسيسي والئحة أعضاء املكتب والقانون األساسي وأنه ليس هناك أي          اجلمع العام ا  
حكم ببطالن هذا احملضر وانتخاب أعضاء املكتب وال أي دعـوى بطلـب ذلـك               
فاعتربت تبعا لذلك صفة املطلوب قائمة للتقاضي بشأن األجزاء املـشرتكة ومـن             

نظـام امللكيـة    املتعلق ب2002 من ظهري أكتوبر 4بينها سكن احلارس عمال بالفصل      
ومن يقوم مقامه من حمل النزاع مـا        ) غ(املشرتكة وأيدت األمر القاضي بإفراغ علي       

دام مل يدل مبا يفيد سند وضع يده عليه وال إدالء املتدخلة مبلكيتهـا لـه وعللـت                  
قرارها مبا سبق تكون قد أجابت ضمنا عن دفوع الطالبني بالرفض وركزت قضاءها             

علالت تعليال كافيا وسليما ويبقى ما استدل به على غري          على أساس، فجاء قرارها م    
  .أساس
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  لـهـذه األسـبـاب
  .  برفض الطلبقضى اجمللس األعلى

 السيدة مسية يعقويب خبيـزة      :املقرر – السيد أمحد اليوسفي العلوي      :الرئيس
  . السيدة آسية ولعلو:احملامي العام ‐
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  3562القرار عدد 

  2009ر   أكتوب14الصادر بتاريخ 
  1273/1/5/2008يف امللف املدين عدد 

 

  

  وعد بالبيع
  . فسخ العقد‐  عدم أداء الثمن داخل األجل ‐ عقار‐ 

مبا أنه ثبت أن عقد الوعد ببيع العقار نـص علـى التزامـات متقابلـة بـني                  
املتعاقدين وحدد أجال للوفاء بها، وأنه إذا مل يتحقق البيع خالل هـذا األجـل وألي                

 الواعد بالبيع يرجع إىل املوعود له مبلغ التسبيق، ويـسرتد حقـه يف              سبب كان فإن  
التصرف يف ملكه، فإن احملكمة ملا قضت بفسخ عقد الوعد بالبيع بعد أن ثبت هلا               
أن املوعود له بالبيع مل يؤد املتبقي من الثمن خالل األجل املتفـق عليـه، كمـا مل                  

قانونا، معتـربة أن عرضـه أداء   يعرضه على الواعد طبقا للكيفية املنصوص عليها   
أن العقـد   " الثمن خارج األجل املتفق عليه غري منتج ألي أثر تكون قد طبقت مبدأ              

  ".شريعة املتعاقدين
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

 الـصادر   154حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيـه رقـم             
ة االستئناف بالرباط أن الطالـب       عن حمكم  75/7/13 يف امللف    13/12/2007بتاريخ  

 دعوى أمام احملكمـة االبتدائيـة بتمـارة عـرض فيهـا أن              2/8/2006رفع بتاريخ   
املطلوبني وعداه ببيعهما له قطعة أرضية توجد بإقليم الصخريات موضوع الرسـم            

 وأدى هلما تسبيقا من مثن البيع والباقي التزم بأدائه عندما           23261/38العقاري عدد   
عدان على وثائق البيع، إال أنهما امتنعـا مـن إمتـام اإلجـراءات رغـم                حيصل الوا 

مطالبتهما بذلك حبيا ملتمسا احلكم عليهما بإمتام البيع معه يف شأن الرسم العقاري             
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املذكور ويف حالة امتناعهما اعتبار احلكم املنتظر صدوره مبثابة عقد بيـع نهـائي،              
 عرض فيه أنه    8/11/2006 بتاريخ   وأجاب املطلوب األول مبقال معارض مؤدى عنه      

 مبعرفة األستاذ عبد اللطيف التازي تعهد إىل        6/6/2006مبقتضى عقد موثق بتاريخ     
جانب شريكه املطلوب الثاين بتفويت مجيع حقوقهما يف الرسم العقـاري املـدعى             

 درهم أدى منـه تـسبيقا مبلغـه         10.000.000بشأنه إىل الطالب بثمن إمجايل مبلغه       
 7/8/2006هم على أن يتمم الطرفان إجراءات البيع خالل أجل أقـصاه             در 500.000

حتت طائلة فسخ العقد، وأن الطالب عجز عن أداء بـاقي الـثمن خـالل األجـل                 
املذكور وإىل تاريخ رفع مقاله االفتتاحي مما يعترب معه متمـاطال، ملتمـسا أساسـا               

بالنـسبة للـدعوى   التصريح بعدم قبول الدعوى االفتتاحية واحتياطيـا برفـضها و   
 100.000املضادة احلكم بفسخ عقد الوعد بالبيع املذكور وبتعويض مؤقت مبلغـه            

 بعدم قبـول الـدعوى      22/2/2007درهم، وبعد انتهاء الردود قضت احملكمة بتاريخ        
 6/6/2006األصلية وبقبول املقال املضاد وفسخ عقـد الوعـد بـالبيع املـؤرخ يف               

نفه الطالب مبقال أصلي، كما استأنفه املطلوبان       وبرفض باقي الطلبات، حبكم استأ    
  .فرعيا وأيدته حمكمة االستئناف بقرارها املطعون فيه

 بفروعهـا الـستة    حيث ينعى الطالب على القرار يف الوسيلة الوحيـدة        
 من قانون االلتزامات والعقود     580 و 577 و 489 و 478 و 271 و 270 و 230خرقه الفصول   

 املدنية وانعـدام التعليـل واألسـاس، ذلـك أن            من قانون املسطرة   345والفصل  
احملكمة اكتفت بالقول بأن الطالب مل يثبت أنه أدى أو عرض أداء املتبقي من الثمن               

 مما يربر فسخ عقد الوعد بالبيع واحلالـة         7/8/2006قبل انقضاء األجل احملدد يف      
تبقي من مثن البيع  أن هذا التاريخ قد حدد يف االتفاق املربم بني الطرفني، ال ألداء امل            

وإمنا لتحرير العقد النهائي للبيع، مما يستوجب مشاركة البائع يف إجناز العملية اليت             
يتبعها األداء ،مع العلم أن التزام املشرتي باألداء يكون قانونا تابعـا اللتـزام البـائع                

اثـل  بتسليم املبيع أو يف القليل جيعله قابال للتسليم حرا من كل تقييد وحجز وما مي              
ذلك من التصرفات والتقييدات اليت حتول دون نقل احليازة وامللكيـة، وأن العقـد              
املربم بني الطرفني وإن مل حيدد بدقة املكان الذي جيب أن يلتقي فيـه الطرفـان                
لتحديد العقد النهائي والتوقيع عليه إال أنه كان مفروضا أن ينجز مبكتـب املوثـق               

، وهو ما أوىف    7/8/2006حيضر لديه الطرفان قبل     الذي حرر عقد الوعد بالبيع وأن       
به الطالب ومل يعن به املطلوبان اللذان مل يقوما بأي عمل إجيايب بوصفهما بـائعني    
ملزمني باإلدالء بالوثائق اليت تثبت عدم مديونيتها جتاه إدارة الضرائب والتـشطيب          

 القرض الفالحي،   من الرسم العقاري على ما كان مدونا به من رهون متعددة لفائدة           
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واحلالة من جهة أخرى كما هو مستقر عليه قضاء أن املشرتي ال يلزم بدفع الـثمن                
إال بعد حترير عقد البيع وتسليم املبيع، وأن البائع حلق عيين حمفظ يكون ملزمـا               
بنقل ملكية املبيع إىل املشرتي باختاذ اإلجراءات الضرورية إلشـهار عقـد البيـع              

اري، وأن التصرفات بشأن احلقوق العينية املتعلقة بالعقـارات         وتقييده بالرسم العق  
احملفظة ال تنشأ وال تنتقل وال تزول، ال بـني ذوي الـشأن وال بالنـسبة للغـري، إال                   
بإشهارها عن طريق تدوينها بالرسوم العقارية اخلاصة بها، مما يرتتب عنه أن البائع             

شرتي مسجال بالرسـم العقـاري،      ال يستحق تسلم مثن البيع إال بعدما يصبح حق امل         
مما يستوجب مسبقا حترير العقد وإمضاؤه من لدن الطرفني، مما تعذر تـوافره يف              
النازلة بسبب عدم حضور املطلوبني لدى املوثق داخل األجل احملدد يف االتفـاق،             
واحلالة من جهة ثالثة أن سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مـشاركته ضـرورية               

ام يعتربان رفضا منه وال ضرورة عندئذ إلجراء العـرض العـيين مـن              لتنفيذ االلتز 
 من قانون االلتزامات والعقود، وأن املشرتي       271 و 270جانب املدين طبقا للفصلني     

ال يلزم قانونا بدفع الثمن إال يف نفس الوقت الذي يسلم إليه فيه املبيـع، وبعـد أن                  
ير الرسم العقاري املبيـع ممـا كـان         ينفذ البائع أوال نصيبه من االلتزام وذلك بتحر       

مثقال به من رهون ومانعا من نقل احليازة أو امللكية إىل الطالـب ملتمـسا لـذلك                 
  .نقض القرار املطعون فيه

، وكما ثبت للمحكمة فإن عقد الوعد بالبيع الذي هو شريعة عاقديه نـص              لكن
، وإذا مل   7/8/2006على التزامات متقابلة بينهما وحدد أجـال للوفـاء بهـا أقـصاه              

يتحقق البيع خالل هذا األجل وألي سبب كان فإن الواعـدين بـالبيع يرجعـان إىل                
املوعود له مبلغ التسبيق ويف املقابل يسرتدان حقهمـا يف التـصرف يف عقارهمـا،               
واحملكمة ملا ثبت هلا أن املوعود له بالبيع الطالب مل يؤد املتبقي من الثمن خـالل                

 مل يعرضـه علـى املطلـوبني كمـا تقتـضيه املـسطرة              األجل املتفق عليه، كما   
 وما يليه من قانون املـسطرة املدنيـة، مـستبعدة    177املنصوص عليها يف الفصل  

 باعتبار من جهة أنها ال تتضمن بيانات حـول          7/12/2006شهادة املوثق املؤرخة يف     
اع اإليداع الفعلي لباقي الثمن، وألنها من جهة أخـرى ال تغـين عـن شـهادة اإليـد         

 معتـربة   15/7/1946 املعـدل بظهـري      24/5/1925 من ظهري    26املنظمة يف الفصل    
 أي خارج األجل غري منـتج ألي أثـر          22/12/2006العرض الذي تقدم به الطالب يف       

قضت بفسخ عقد البيع الذي تستلزمه بنوده ألي سبب مانع من إمتامه، وقد حتقـق          
خالل األجل احملدد وذلك كاف يف      هذا السبب حينما مل يعرض املشرتي باقي الثمن         
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 من قانون االلتزامات والعقـود وغـري        230فسخ العقد فجاء قرارها مطابقا للفصل       
  .خارق للفصول احملتج بها والوسيلة بدون أساس

 

  لـهـذه األسـبـاب
   . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى

ـ  ‐حممـد بنزهـة      السيد   :املقرر – إبراهيم بوحليان  السيد   :الرئيس امي احمل
  .مجال النور السيد :العام
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   تعليق

  الوعد ببيع العقار على ضوء االجتهاد القضائي
 

  
  العريب الشاديل. ذ

  دكتور يف احلقوق
 

  

لف  يف امل  2009 أكتوبر   14  الصادر بتاريخ  3562يعاجل قرار اجمللس األعلى عدد      
تلفـت   موضوع الوعد ببيع العقار، وهـو موضـوع اخ         1273/1/5/2008املدين عدد   

اآلراء الفقهية والقضائية بشأنه من عدة جوانب قانونية سنحاول اإلشارة إىل بعضها            
  .يف هذا التعليق

يعد عقد البيع من أهم وأقدم العقود املسماة وأوسعها انتشارا على اإلطـالق،             
 478ومل يسبقه يف القدم إال عقد املقايضة، وقد عرفه املشرع املغـريب يف الفـصل         

عقد يلتزم مبقتضاه أن ينقل أحد املتعاقـدين  : " تزامات والعقود بأنهمن قانون االل
  ".لآلخر ملكية شيء أو حق مقابل مثن يلتزم هذا األخري بدفعه له

وهو يعترب عقدا رضائيا،ال تتطلب فيه شكلية معينـة ، وقـد أشـار إىل ذلـك                 
ما مبجـرد   يكون البيع تا  : " من قانون االلتزامات والعقود بنصه على أنه       488الفصل  

تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع واآلخر بالشراء، وباتفاقهمـا علـى املبيـع والـثمن              
، غري أنه إذا كان املبيع عقارا أو حقوقا عقاريـة أو أشـياء              "وشروط العقد األخرى  

أخرى ميكن رهنها رهنا رمسيا وجب أن جيرى البيع كتابة يف حمرر ثابت التاريخ، وال               
الغري إال إذا سجل يف الـشكل احملـدد مبقتـضى القـانون             يكون له أثر يف مواجهة      

  ). ع.ل. من ق489الفصل (
فإذا كانت القواعد العامة الواردة يف قانون االلتزامـات والعقـود واضـحة يف              
تنظيم أركان عقد البيع عموما، إال أنها تعترب قاصرة عن معاجلة بعض اإلشـكاليات              
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ألمر الذي حييلنا إىل التطرق إىل ما سـار         اليت يطرحها الوعد ببيع العقار حتديدا، ا      
عليه االجتهاد القضائي املغريب بهذا اخلصوص على مـستوى حمـاكم املوضـوع             

  .وحمكمة النقض
  .إشكاليات الوعد ببيع العقار على ضوء أحكام حماكم املوضوع: أوال

 غالبا ما مير بيع العقار مبرحلة متهيدية متدرجة قد تكون جمرد وعد بـالبيع،              
  . تصل إىل أبعد من ذلك فتكون بيعا ابتدائياوقد

وقد عرضت على  بعض حماكم املوضوع عدة قضايا عاجلت نزاعات تتعلـق             
بالوعد ببيع العقار وحددت موقفها منه كالقرار الصادر عن حمكمة االستئناف بتازة            

أن الوعـد   : " اعترب 251/85 يف امللف املدين عدد      24/12/1986 بتاريخ   996/86عدد  
عاقد هو عقد متهيدي ال ينعقد صحيحا، إال إذا توافرت فيـه مجيـع املـسائل                بالت

أنه إذا اختل ركن من أركان العقد       "، مضيفا يف تعليله     "اجلوهرية للعقد املراد إبرامه   
فإن الواعد يبقى مالكا للشيء، وله أن يتصرف فيه إىل وقت التعاقـد النهـائي، وال                

وقـد أتـى    ".  ري إال حق شخصي يف ذمة الواعد      يكون للموعود له يف حالة تفويته للغ      
 اعترب  20/2/1951هذا القرار مسايرا لقرار سابق حملكمة االستئناف بالرباط بتاريخ          

أن املستفيد من وعد انفرادي بالبيع ال ميلك سوى حقا شخصيا منقوال رغـم              : "فيه
  .1"أن موضوعه يكون عقارا

 20/3/1995كمها الصادر بتـاريخ      يف ح  2وقد اعتربت احملكمة االبتدائية مبراكش    
أن الوعد بالبيع هو وليد مرحلة متهيدية تـسبق مرحلـة التعاقـد              : "631/94عدد  

النهائي، وتؤدي على وجه حمقق أو غري حمقق إىل املرحلة النهائية، وأن أبرز صـوره      
هو الوعد بالبيع من جانب واحد، والصورة الثانية هي الوعد بالشراء مـن جانـب               

  ".صورة الثالثة واألخرية هي صورة الوعد املتبادل بالبيع والشراءواحد، وال
 حيـصر صـور     4/2/1957 بتاريخ   3وقد كان اجتهاد حمكمة االستئناف بالرباط     

الوعد بالبيع يف الوعد االنفرادي امللزم بالبيع أو الشراء، مكيفا بذلك الوعد املتبادل             
  .بوصف البيع التام

                                                 
  .422.، ص1958ملغربية للقانون، منشور باجمللة ا ‐ 1
 .333.، ص28 منشور مبجلة احملامي، عدد ‐ 2

  .167، ص 19جمموعة قرارات حمكمة االستئناف بالرباط، ج  ‐ 3
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 ما يعترب وعدا خصوصا إذا كان ملزما للجـانبني          ولعل مرد إشكالية التمييز بني    
والبيع النهائي هو وحدة األركان والشروط اليت يقوم عليها كال العقدين، باسـتثناء             

  .إعالن املوعود له عن ارتضائه إبرام العقد مبناسبة ممارسته حلق اخليار
ية  أهم 5/7/1995 بتاريخ   228وقد أوضح حكم احملكمة االبتدائية بالرباط عدد        

أنه بالرجوع إىل الوعد بالبيع يتبني أنه مل        : "حتديد الثمن يف عقد الوعد بالبيع بقوله      
يتضمن حتديد الثمن مما يكون معه البيع غري تام، وفق مفهوم املخالفة ملقتضيات              

 من قانون االلتزامات والعقود، مما يـتعني معـه رفـض طلـب إمتـام                488الفصل  
  .4"إجراءات البيع

ن الوعد ببيع العقار والبيع النهائي له خيتلفان اختالفا بينا مـن            يظهر من هذا أ   
 بتـاريخ   1558 عـدد    5 بالربـاط  حيث إنشائه وفسخه، ففي قرار حملكمة اإلستئناف      

أنه إذا مت إنشاء عقد الوعد      : " جاء فيه  6‐89‐729 يف امللف املدين رقم      20/3/1999
ام البيع، فإن هـذا االتفـاق   بالبيع، واتفق فيه كل من الطرفني على حقه يف عدم إمت  

يبقى صحيحا ويكون من حق الطرفني إنهاؤه بناء على البند الذي تـضمنه، خمـوال               
  ."هلما حق فسخه

ونرى أن عقد الوعد ببيع العقار، ليس له أثر ناقل للملكيـة، إذ أنـه ال خيـول                  
حترير املوعود له أي حق عيين، ذلك أن انتقال امللكية للمستفيد ال يتم إال مبقتضى               

عقد البيع النهائي، والذي يتم بعد أن يعرب املوعود له عن إرادتـه بالـشراء داخـل                 
  .األجل احملدد

ومن أجل احلفاظ على حقوق املوعود له تثار إشكالية تسجيل عقـد الوعـد              
 يرى قابلية تقييد املوعود لـه حقـه يف          6بالبيع يف الرسم العقاري، فهناك رأي فقهي      

 غـشت   12 من ظهـري     69 إىل الفقرة اخلامسة من الفصل       السجل العقاري استنادا  
قيد على احلـق    : " بشأن التحفيظ العقاري اليت تنص على إمكانية تسجيل أي         1913

، وذلك باعتبار أن الوعد بالبيع يشكل قيدا واردا علـى حـق تـصرف               "يف التصرف 
الـرأي  الواعد يف الشيء أو احلق املوعود ببيعه، غري أن بعض الفقه وإن وافق على               

  .املذكور إال أنه اشرتط احلصول مسبقا على قبول البائع إجراء هذا القيد االتفاقي

                                                 
 معتربا أن عدم حتديد الثمن 2441 يف امللف عدد 25/5/1983 بتاريخ 1036خالف اجمللس األعلى هذا الرأي يف قراره عدد  ‐ 4

 .ع.ل. من ق577عد بالبيع مستندا يف ذلك إىل الفصل ال ينال من صحة الو

  .136 ص 6منشور مبجلة اإلشعاع، عدد  ‐ 5
 .74عقد البيع، ص : عبد احلق الصايف ‐ 6
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 بتاريخ  1237ونشري بهذا الصدد أن اجمللس األعلى يف قراره الصادر حتت عدد            
أن التوجه إىل احملافظ لتسجيل حق عيين       : " اعترب 9537 يف امللف عدد     29/5/1985

 وجود سند تام مثبت للحـق العـيين املـراد           على عقار قبل رفع الدعوى يستلزم     
  ".تسجيله، ال أن يكون جمرد وعد بإبرام عقد يف املستقبل

 أنه بإمكان املوعود له ببيع العقار إجـراء تقييـد احتيـاطي             7كما يرى البعض  
بالرسم العقاري، ويكون ذلك من أجل احملافظة املؤقتة إما على حق موجود لكنـه              

ضاء أن يعطي كلمته فيه، وإما على حق تعذر اسـتكماله           منازع فيه، وينتظر من الق    
لتأخر توفره على شكلية من الشكليات، وقد ذهب قرار حملكمة االستئناف بالرباط            

أنه ال جيوز للمحافظ علـى امللكيـة        : " يف اجتاه  810 حتت عدد    17/4/1929بتاريخ  
وعلى املستفيد  العقارية أن خيضع إىل التسجيل العقاري وعدا بالبيع مل ينفذ بعد،            

من الوعد أن يطلب بعد وضع الرسم تقييدا احتياطيا حفاظا على احلقوق العينيـة              
  ".اليت قد تنتج لصاحله من قرار قضائي مدعم لطالب الوعد

  .الوعد ببيع العقار على ضوء قضاء حمكمة النقض :ثانيا
) حمكمـة الـنقض حاليـا     (من بني اإلشكاليات اليت تصدى هلا اجمللس األعلى         

  : خبصوص الوعد ببيع العقار
 يف ما يتعلق بنوع احلق الذي يرتتب عن الوعد بالبيع اعترب اجمللس األعلى يف               ‐

 أن 1763/1/5/2008 يف امللف عدد 1989 حتت عدد    4/5/2010قراره الصادر بتاريخ    
 ".الوعد ببيع العقار ال يرتب سوى حقوق شخصية لفائدة املوعود له"

طال الوعد بالبيع من طرف الواعد لعدم حتقق متلكه          ويف ما يتعلق بطلب إب     ‐
 يف امللـف    1982 حتت عـدد     4/5/2010املبيع، أصدر اجمللس األعلى قرارا بتاريخ       

حمكمة االستئناف ملا قضت علـى الطـاعن        " جاء فيه أن     4252/2008املدين عدد   
 بإمتام البيع خبصوص احملل موضوع النزاع رغم منازعته بكـون املبيـع ال زال مل              

  ". يدخل يف ملكه تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا
ويف ما يتعلق بالتمييز بني الوعد بالبيع والبيع النهـائي انطالقـا مـن اتفـاق                 ‐

قرار حـديث للمجلـس األعلـى صـادر بتـاريخ        املتعاقدين على مثن املبيع، ففي      
عقـار  أن عقـد بيـع ال     : " اعترب 2432/1/5/2007 يف امللف املدين عدد      22/3/2011

تشرتط فيه الكتابة وجيب النعقاده أن يشتمل على كافة أركـان التعاقـد الالزمـة               
                                                 

يستخلص منه أنه ميكن أن يكون موضوع تقييد احتياطي الوعد  2/2/1954أصدرت حمكمة النقض الفرنسية قرارا بتاريخ  ‐  7
التقيد : حممد بن احلاج السلمي. يا صيغة احلق العيين، أي حقا عينيا يف طور النشوءبالبيع، إذا ما اكتسى ظاهر

  .44.ص. االحتياطي يف التشريع العقاري
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لتمامه من أهلية وحمل وسبب وتراض، وأن العقد غري احملرر كتابة الذي أهمل فيـه         
وقـد اعتـرب يف     ". طرفاه تراضيهما على الثمن وحتديده هو عقد غري موجود أصال         

أن العقـد   " 6427 يف امللف املـدين عـدد        20/3/1981قرار سابق له صادر بتاريخ      
املتضمن لرتاضي الطرفني على بيع قطعة أرضية معينة، وإن مت حتديد مثنها باملرت             
املربع، وإشهاد البائع على تسلمه من املشرتي مبلغا من الثمن كتـسبيق، علـى أن               

ـ   ". يدفع الباقي عند حترير العقد النهائي يعترب جمرد وعد بالبيع          ضا يف  كما اعترب أي
: 2805/2008 ملف مدين عدد     8/6/2010 صادر بتاريخ    2608قرار آخر له حتت عدد      

أن الوثيقة الرابطة بني الطرفني بإقرارهما املمضاة من البائع ال تعد جمـرد وعـد               "
بالبيع، واحلال أنها تضمنت تراضي الطرفني بالبيع والشراء ونـصت علـى الـثمن              

 ".قانون االلتزامات والعقود من 488للفصل واملثمن مما جيعلها بيعا تاما وفقا 

 ويف ما يتعلق بدعوى إمتام بيع العقار استنادا لعقد الوعد بالبيع، جند نازلـة               ‐
،  موضـوع هـذا   2009 أكتـوبر  14  الصادر بتـاريخ 3562قرار اجمللس األعلى عدد    

ـ             التعليق، ه، فالبائع يدفع بعدم سداد املشرتي بقية الثمن داخل األجل املتفـق علي
بينما يدفع املشرتي بأن البائع حياول التنصل من التزامه بإمتام البيع، وأنه عرب عن              
رغبته يف إمتام البيع وعرض باقي الثمن عن طريق املوثق املكلف بتحريـر العقـد               

قرار أن الوعد بالبيع هو وعـد حيـتكم          هذا ال  وقد اعترب اجمللس األعلى يف    النهائي،  
قانون االلتزامات   230طبقا ملقتضيات الفصل    " تعاقدينالعقد شريعة امل  "فيه ملبدأ   
، وأن هذا العقد  قد تـضمن التزامـات ملزمـة للجـانبني معـا، وأن إرادة            والعقود

الطرفني التقت يف تقرير جزاء فسخ العقد عند عدم أداء املشرتي لباقي مثن البيع،              
كمة املوضوع قـد   وأن هذا الفسخ يقع بقوة القانون مبجرد عدم الوفاء مشريا أن حم           

ثبت هلا مطل املشرتي يف غياب إثباته أداء بقية الثمن أو عرضه على الواعد بالبيع               
 ومـا يليـه     177يف الفصل   عرضا صحيحا، يتقيد فيه باملسطرة املقررة بهذا الشأن         

 املـنظم ملهنـة     24/5/1925 مـن ظهـري      26من قانون املسطرة املدنية، والفصل      
 .التوثيق العصري

واتر عليه اجمللس األعلى خبصوص عقد الوعد ببيع العقار يتبني أنـه            وإن ما ت  
 الـصادر بتـاريخ     404كرسه يف قرار حاسم صادر عن جمموع غرفه حتـت عـدد             

أن : " جاء فيـه   ‐ منشور يف هذا العدد      – 1895/2007يف ملف مدين عدد      31/1/2011
إمتام البيع مطابقـة    عقد البيع يشرتط يف انعقاده إذا ما أبدى املوعود له رغبته يف             

إرادته إلرادة الواعد اليت عرب عنها يف وعده مطابقة تامة يف كل املسائل اجلوهريـة               
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اليت تناوهلا العقد، والذي جيب أن يتم فيه هذا التوافق كتابة يف بيع العقـارات ومـا                 
ميكن رهنه رهنا رمسيا، وحمكمة املوضوع حني استخلصت أن إرادة طريف العقد مل             

شأن ركن الثمن، الذي مل يعني يف العقد، فإن قضاءها الـذي انتهـى إىل أن                تتطابق ب 
البيع مل ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان العقد الذي هو الثمن، وصـرحت مـن                
تلقاء نفسها ببطالن عقد الوعد بالبيع بطالنا قانونيا دون حاجة منهـا  إىل إجـراء                

  ". ن قرارها معلال تعليال سليماحتقيق يف خالف الطرفني حول مقدار الثمن يكو
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  لث الثااجلزء 
  واملرياث قرارات غرفة األحوال الشخصية
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  242القرار عدد 

  2011   ماي10الصادر بتاريخ 
  307/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

  

  إرث
  .  توجيه الدعوى ضد الورثة‐ املطالبة بواجب ‐

ريق اإلرث هي غري دعوى القـسمة،       دعوى التمكني من الواجب الذي آل عن ط       
إذ ال تقتضي إدخال مجيع املالك على الشياع يف الدعوى، وإمنا توجه ضد من بيده               

  . احلق
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عـن حمكمـة              
 25/795/2006امللف عدد    يف   50 حتت عدد    27/1/2009االستئناف باجلديدة بتاريخ    

 مقاال إىل مركز القاضـي املقـيم        2/6/2004أن الطاعنني ورثة نفيسة قدموا بتاريخ       
بالزمامرة عرضوا فيه أن اهلالك حممد، تويف عن ورثته والدتهم نفيسة اليت توفيـت              
بدورها وورثها العارضون وعن املطلوبني خدجية ومن معها وأن اهلالـك املـذكور             

ه شرعا العقارات الكائنة مبزارع دوار أوالد احممد بن عبد السالم           خلف ما يورث عن   
 ورسـم  797اململوكة له إرثا من والده حسبما هو ثابت من رسـم اإلحـصاء عـدد              

 ملتمسني احلكم بتمكينهم من مـستحقاتهم       132 ورسم صلح عدد     434مقامسة عدد   
 مقـاهلم بالوثـائق     اإلرثية املنجرة هلم إرثا من والدتهم واملقدر يف السدس مرفقني         

وبعد توصل املطلـوبني قـضت احملكمـة        . 346 و 226املذكورة ورمسي إراثة عدد     
 بعدم قبول الدعوى فاستأنفه الطاعنون وبعد جواب املطلـوبني          1/3/2005بتاريخ  
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قضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف وهو القرار املطعون فيه من طرف            
  .وسيلة وحيدة تضمن الطاعنني بواسطة نائبهم مبقال

 مـن   345 يعيب الطاعنون القرار املطعون فيه خبرق مقتضيات الفصل          حيث
قانون املسطرة املدنية، ذلك أن دعواهم تهدف إىل التمكني من واجب وهو السدس             
يف تركة اهلالك حممد الذي ورثته والدتهم اهلالكة نفيسة، وهذا السدس ثابت بإراثـة              

 وثابت أيضا من البقـع األربـع        346إراثة نفيسة عدد     ورسم   226اهلالك حممد عدد    
 ورسم مقامسـة عـدد      797موضوع الدعوى مبقتضى نسخة من رسم إحصاء عدد         

 ومل ينازع املطلوبون يف صـفتهم وال يف وجـود القطـع             132 ورسم صلح عدد     434
األرضية املذكورة حتت أيديهم، واحملكمة ملـا اعتـربت الـدعوى تتعلـق بعقـار               

ليهم إثبات غصبه واحلال أن العقار ليس مغصوبا تكون قد حرفت           مغصوب جيب ع  
  .وغريت موضوع الدعوى فجاء قرارها غري معلل مما يعرضه للنقض

 ما عابه الطاعنون على القرار املطعـون فيـه، ذلـك أن دعـوى               حيث صح 
التمكني من الواجب هي غري دعوى القسمة ال تتطلب إدخال مجيع املـالك علـى               

جه ضد من بيده احلق والطاعنون يطلبـون متكيـنهم مـن واجـبهم              الشياع إمنا تو  
املنجر هلم إرثا من والدتهم واملقدر يف السدس شياعا، واحملكمة ملا قضت بعـدم              
قبول دعواهم بعلة عدم إدخال مجيع الشركاء تكون قد حرفت موضـوع الطلـب              

   .فجاء قرارها فاسد التعليل الذي هو مبثابة انعدامه مما يعرضه للنقض
  

  لـهـذه األسـبـاب
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 :احملامي العام  ‐ السيد حممد ترايب   :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس
  .السيد عمر الدهراوي
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  454القرار عدد 

  2011  شتنرب 6الصادر بتاريخ 
  36/2/1/2010يف امللف الشرعي عدد 

 

  

  تطليق
 رفـع   ‐ عدم التمـسك بقاعـدة اإلسـناد         ‐ أجنيب    حكم ‐ مستحقات   ‐

  .دعوى أمام احملكمة الوطنية
ما دامت الزوجة قد احتكمت للقضاء األجنيب اختيـارا منهـا واسـتوفت             
حقوقها املرتتبة عن الطالق مبقتضى قانون البلد، ومل يسبق هلا أن متـسكت             

 القـانون   أثناء جريان الدعوى بتطبيق قاعدة اإلسناد اليت حتيل إىل تطبيـق          
الوطين باعتبارها حتمل اجلنسية املغربية األصلية، فإنه ال حق هلا يف الرجوع            

  .مرة أخرى إىل القضاء املغريب للمنازعة يف توابع الطالق
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

 الـصادر   576حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيـه رقـم             
 عن حمكمة االسـتئناف بطنجـة أن        796/08/7 عدد    يف القضية  11/6/2009بتاريخ  

 باحملكمـة   24/10/2007تقدمت مبقال مـؤدى عنـه بتـاريخ         ) غ(املطلوبة لطيفة   
االبتدائية بنفس املدينة عرضت فيه أن زوجها زيـن العابـدين فاجأهـا بـالطالق               
مبقتضى حكم أجنيب نافذ دون أن يقضي هلا مبستحقاتها من الطالق طالبة احلكـم              

 آالف درهـم    5 ألف درهم وبواجب عدتها حبـسب        100تعتها حمددة يف مبلغ     هلا مب 
وأرفقت مقاهلا برسم عديل بتدوين تذييل حكـم أجـنيب بـالطالق،            " كذا  " شهريا  

وأجاب الطالب بأن املطلوبة سجلت سابقا دعوى الطالق بـاملغرب ورفـضت يف             
 النفقة انتهـت     لوجود دعوى مماثلة يف بلجيكا كما سجلت دعوى        1480/2007امللف  
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كذلك بالرفض بسبب األداء، وأنها خضعت للقانون البلجيكي باعتبارها والطالـب            
من رعايا الدولة البلجيكية فتم التطليق حسب قانون هذه الدولة وأخذت املطلوبة            
مستحقاتها ومت الفصل بينهما نهائيا بدون رجعة طالبا رد الدعوى، وبعد االنتهاء من             

 2524/08/33 يف امللـف     17/7/2008ود قضت احملكمة بتـاريخ      تبادل األجوبة والرد  
 ألف درهم وواجب سكناها     15على الطالب بأدائه للمطلوبة متعتها حمددة يف مبلغ         

 آالف درهم فاستأنفته احملكوم هلا أصال كما اسـتأنفه          3خالل العدة حمددة يف مبلغ      
اجب املتعة إىل مبلـغ     الطالب تبعا وأيدته حمكمة االستئناف مبدئيا وعدلته برفع و        

 أجاب عنـه    ثالث وسائل  ألف درهم وذلك بقرارها املطعون فيه مبقال تضمن          80
  .دفاع املطلوبة والتمس رفض الطلب

 مـن سـبقية     الوسيلة املتخـذة  حيث إنه مما ينعى به الطالب على القرار يف          
ون البت أن الطرفني ملا وجلا للقضاء البلجيكي تنازال عن قاعـدة اإلسـناد للقـان              

املغريب واحتكما للقضاء األجنيب باعتبارهما بلجيكيني واقتضى كل طرف حقوقه يف           
ظله، وأن املطلوبة ال حق هلا يف الرجوع إىل القضاء املغريب وقد استوفت حقوقهـا               
مبقتضى القانون البلجيكي وكان من حقها أن تقدم مطالبها أمام احملكمة البلجيكية            

ص باعتبارها كذلك مغربية مسلمة فيقضي هلا بهـا         حتت مظلة القانون الدويل اخلا    
  .ملتمسا نقض القرار املطعون فيه

 ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن املطلوبة قاضت الطالب أمام            حيث صح 
القضاء البلجيكي باعتبارهما بلجيكيني ومل تتمسك يف إطار القانون الدويل اخلـاص            

نون املغريب ما دام أنها حتمـل اجلنـسية         بقاعدة اإلسناد اليت حتيل إىل تطبيق القا      
املغربية باألصالة مث إنها قد توصلت حبقوقها حسب القانون األجـنيب واحتكامهـا             
للقضاء األجنيب اختيارا منها يرفع نزاعها من جديد يف شأن الطالق وتوابعـه أمـام               
القضاء املغريب واحملكمة حينما قضت خبالف ذلك، كان قرارهـا بـدون أسـاس               

  .با للنقضمستوج
  

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملـامي   ‐بنزهـة    السيد حممـد     :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس 
  . السيد عمر الدهراوي:العام
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  185القرار عدد 

  2011  أبريل 19الصادر بتاريخ 
  296/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

  

  دعوى
  . اخلطأ يف حتديد النائب الشرعي‐ دعوى ضد قاصر  رفع‐

 من مدونة األسرة فإن النيابة الشرعية عن القاصر         231 طبقا ملقتضيات املادة    
تكون لألب الراشد وال تنتقل إىل األم إال عند عدم وجود األب أو فقد أهليته، وعليه                

ن األب الذي له    فإن الدعوى املرفوعة ضد أم القاصر بصفتها ولية شرعية له، مع أ           
  .الوالية الشرعية موجود، تكون غري مقبولة

  رفض الطلب
  

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عـن حمكمـة              

 يف امللفـني    2694/1‐2693 حتت عدد    19/5/2008االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ     
 أن الطاعن البنك التجاري املغريب قدم       3913/05 وعدد   2633/05املضمومني عدد   

 مقاال إىل احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائـن            2/12/2003بتاريخ  
 درهما نـاتج عـن رصـيدها        13.860.035,87مببلغ أصلي قدره    " سوكاتراب"لشركة  

املفتوح لديه، وأنه لضمان تسديد الدين قدم املطلـوب حممـد لفائدتـه كفـاالت               
ة مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد يف حدود ما جمموعـه              شخصي

 درهم، وأن املدينة األصلية توجد يف وضعية التسوية القضائية مبوجـب            22700000
 حتت عـدد    7/7/2003احلكم الصادر عن احملكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ         

مواجهة الكفيلني املطلوب حممد    ، وأنها اضطرت إىل إقامة دعوى األداء يف         224/03
" 12جـابوي   "بنكريان وحممد ملوكي، وأن األول كان ميلك حقوقا يف العقار املـدعو             
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، وأنه عمد قصد إبعاد هذه احلقـوق عـن          13724/33موضوع الرسم العقاري عدد     
املتابعات القضائية إىل إبرام عقد هبة البنه القاصر حممد بواسـطة عقـد عـريف               

، وهذا التصرف غرضه اإلضرار بدائنه وجاء       2/1/2003ه بتاريخ   مصادق على توقيع  
الحقا إلبرام عقد الكفالة لضمان ديون الشركة اليت خـضعت ملـسطرة التـسوية              
القضائية ملتمسا التصريح بإبطال عقد اهلبة املذكور واملسجل بالرسـم العقـاري            

 وتقييـد    وأمر احملافظ على األمالك العقارية بالتـشطيب عليـه         13724/33عدد  
العقار من جديد يف اسم الواهب، وأجابت املطلوبة زينب نيابة عن ابنهـا القاصـر               
املوهوب له بأنه ال ميكن مواجهة هذا األخري بالصورية، ما دام أنه غري مرتبط مـع                
الطاعن بأي عقد ومل يقدم أي كفالة، وأنه اكتسب هـذا احلـق قبـل سـلوك أي                  

 من قانون االلتزامات والعقـود      1241 الفصل   مسطرة قضائية، وأنه ال جمال لتطبيق     
وبعد تبادل املذكرات وانتهاء املناقـشة قـضت احملكمـة          . ملتمسة رفض الطلب  

وابنه القاصر  ) ب( بإبطال عقد اهلبة املربم بني حممد        22/2/2005االبتدائية بتاريخ   
 املنصب على العقار موضوع الرسـم العقـاري         2/1/2003املصادق على توقيعه يف     

 وبأمر احملافظ على األمالك العقارية بعني الشق بالتشطيب عليـه    13724/33د  عد
فاسـتأنفه املطلوبـان   . من الرسم املذكور وتسجيل الواهب من جديد بصفته مالكا    

وبعـد  ). ب(بصفتها نائبة عن ابنها القاصر حممد سـليمان         ) س(وزينب  ) ب(حممد  
ئناف بإلغاء احلكـم املـستأنف      تبادل املذكرات وانتهاء الردود قضت حمكمة االست      

واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار املطعون فيه من طرف الطـاعن              
  . وسيلة وحيدةبواسطة نائبته مبقال تضمن 

 من  231خبرق وسوء تطبيق املادة     حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه       
 وفـساد التعليـل      من قانون املسطرة املدنية    345 و 1مدونة األسرة وخرق الفصلني     

الذي هو مبثابة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه وجه دعواه ضد والـدة               
ألنها هي اليت أبرمت العقد نيابة      ) ب(الطفل القاصر زينب وزوجة املطلوب حممد       
، كما أقيمت ضـد هـذا األخـري         )ب(عن ابنها القاصر وكلفها بذلك الواهب حممد        

أن ذكر األم نيابة عنه فهذا من قبيل التزيـد فقـط ال             بصفته وليا شرعيا للقاصر، و    
يؤدي على كل حال إىل عدم قبول الطلب إال لو أن الويل الشرعي للطفل القاصـر                
املوهوب له مل تقم عليه الدعوى ومل يتواجد من ضمن أطرافهـا واحملكمـة ملـا                
قضت بعدم قبول الدعوى لتقدميها ضد املطلوبة زينب بـصفتها وليـة شـرعية              

 من مدونة األسرة والفـصل األول مـن قـانون           231قاصر تكون قد خرقت املادة      لل
  .املسطرة املدنية، مما يعرض قرارها للنقض
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 من مدونـة األسـرة فـإن النيابـة          231 طبقا ملقتضيات املادة     لكن حيث إنه  
الشرعية عن القاصر تكون لألب الراشد وال تنتقل إىل األم إال عند عدم وجود األب               

 من قانون املسطرة املدنية ينص على أنه يـشار يف           9هليته، مث إن الفصل     أو فقد أ  
احلكم إىل إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تالوتها باجللسة وإال كان باطال وذلك يف              
القضايا املتعلقة بفاقدي األهلية وبصفة عامة مجيع القضايا اليت يكون فيها ممثـل             

راف، واحملكمة ملا ألغت احلكم االبتـدائي وقـضت   قانوين نائبا أو مؤازرا ألحد األط   
بعدم قبول الطلب بعلة تقدمي الدعوى ضد أم القاصر بصفتها وليا شرعيا له مـع               
وجود األب الذي له الوالية عليه ومل يتم إحالة امللف على النيابة العامة تكون قـد                

ية التطبيق   من قانون املسطرة املدن    9 من مدونة األسرة والفصل      231طبقت املادة   
  .السليم ويبقى ما أثري بدون أساس

 

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

احملـامي   ‐ السيد حممـد تـرايب       :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس
  . السيد عمر الدهراوي:العام
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  149القرار عدد 

  2011  أبريل 5الصادر بتاريخ 
  292/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

  

  زواج 
  .صفة العزوبة ‐ تدليس ‐ فسخ العقد ‐

ـ              ول لـه   املدلس عليه يف عقد الزواج بوقائع أثرت على إرادتـه وأفـسدتها خت
تكون املخطوبة قد دلست على اخلاطب بوقائع كانت هي الدافع إىل           . فسخه العقد 

احلـق يف   قبوله الزواج منها ملا ادعت أنها عازبة، واحلال أنها غري ذلك، مما يعطيه              
  .  من مدونة األسرة63طلب فسخ عقد الزواج طبقا للمادة 

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 ومن القرار املطعون فيه الصادر عـن حمكمـة          ،حيث يستفاد من وثائق امللف    

 يف القــضية عــدد 1013 حتــت عــدد 11/12/2008االســتئناف بطنجــة بتــاريخ 
 مقاال إىل احملكمة االبتدائية     17/8/2007 أن الطاعن سعيد قدم بتاريخ       117/8/2007

 434بالعرائش عرض فيه أنه عقد على املطلوبة حنان مبقتضى عقد الزواج عـدد              
، وأنها منذ العقد عليها مل تلتحق ببيت الزوجية إىل أن اكتـشف             17/9/2004وتاريخ  

أخريا بالصدفة أنها دلست عليه وأخفت زواجها السابق عنه بعدما أوهمتـه بأنهـا              
ة يف حني أنها مطلقة من زواج سابق، وأنه تضرر من هـذا التـدليس والـتمس                 عازب

احلكم بفسخ عقد الزواج للتدليس وإرجاع الطرفني إىل احلالة اليت كانا عليها قبـل              
 وتاريخ  129الزواج مرفقا مقاله بعقد الزواج املذكور وبنسخة من عقد الطالق عدد            

 الطاعن ال يربر فسخ عقد الزواج الذي        ، وأجابت املطلوبة بأن ما يدعيه     17/8/2001
 من مدونة األسرة، وأنه ال بطالن بدون ضرر، وبعد انتهاء           64 و 63أبرم طبقا للمادتني    
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 برفض الطلب وهو احلكـم      13/11/2007املناقشة قضت احملكمة االبتدائية بتاريخ      
وبـة  الذي أيدته حمكمة االستئناف بقرارها املطلوب نقضه بوسيلتني وجه إىل املطل         

  .اليت مل تقدم جوابها
 من مدونة األسرة والفصل     63 املتخذة من خرق املادة      يف شأن الوسيلة األوىل   

 من قانون االلتزامات والعقود، ذلك أنه حسب املادة املذكورة فإن املدلس عليه             52
يف عقد الزواج بوقائع أثرت على إرادته وأفسدتها ختول له طلب فسخ العقد قبـل               

 52داخل أجل شهرين من تاريخ العلم بوقوع التدليس، كما أن الفـصل             البناء وبعده   
من قانون االلتزامات والعقود ينص على أن التدليس خيول اإلبطال إذا كان ما جلـأ               
إليه من احليل أو الكتمان أحد املتعاقدين أو نائبه قد بلغت يف طبيعتها حدا حبيـث                

عملت وسائل التضليل بإدالئها بشهادة     لوالها ملا تعاقد الطرف اآلخر، واملطلوبة است      
العزوبة واخلطوبة والتصريح أمام العدلني بكونها مل يسبق هلـا زواج قاصـدة مـن               
ورائها مظهرا خادعا إليقاعه يف غلط مىت يتزوج بها، وقد تأتى هلا ذلـك وتزوجهـا                

 درهم ناهيك عن كثرة اهلدايا      30.000حتت تأثري هذا التدليس وأصدقها صداق البكر        
 درهم، وذلك كله على أساس أنها مل يـسبق هلـا            25.000ومراسيم الزواج اليت كلفته     

زواج، والقرار املطعون فيه ملا اعترب شهادة اخلطوبة ليست شرطا يف عقد الـزواج              
ركنا فيه وأنها ال تدخل ضمن موجبات فسخ الزواج واستبعد كل ما أدىل بـه مـن    أو

 من مدونة   63ون قد خرق مقتضيات املادة      حجج واعتربها ال تشكل تدليسا فإنه يك      
  . من قانون االلتزامات والعقود مما يعرضه للنقض52األسرة والفصل 
 4ما عابه الطاعن على القرار املطعون فيه، ذلك أنه طبقا للمادة            حيث صح   

من مدونة األسرة فإن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه              
حصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الـزوجني، وهـذا ال           الدوام، غايته اإل  

يتأتى إال إذا بين هذا الزواج على نقاء السريرة وحسن الطوية، واملطلوبة ملا أدلـت               
بشهادة اخلطوبة اليت أجنزتها واليت تتضمن بأنها عازبة ومل يسبق هلا زواج الـشيء              

 كانت متزوجة برجل آخر وطلقـت       الذي أكدته أمام عديل تلقي الزواج، واحلال أنها       
 والذي بقي بـدون     17/8/2001 وتاريخ   129منه حسب نسخة من رسم الطالق عدد        

مطعن تكون قد دلست على الطاعن بوقائع كانت هي الـدافع إىل قبـول الـزواج،                
واحملكمة ملا عللت قرارها بأن موجبات فسخ الزواج هي مـا اصـطلح عليهـا يف                

قتة واملمنوعات احملرمة تكون قد عللت قرارها تعلـيال         املدونة من املمنوعات املؤ   
  . من مدونة األسرة مما يعرض قرارها للنقض63فاسدا وخرقت مقتضيات املادة 
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  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملـامي   ‐ السيد حممـد تـرايب       :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس
  .سيد عمر الدهراوي ال:العام
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  310القرار عدد 

  2011  ماي 31الصادر بتاريخ 
  431/2/1/2010يف امللف الشرعي عدد 

 

  

  زواج خمتلط
 ‐ اقتسام األموال املكتسبة خـالل الـزواج         ‐ عقد مدين مربم باخلارج      ‐

  .القانون الواجب التطبيق
دنية وحتـت   رغم أن عقد الزواج  قد مت إبرامه باخلارج أمام ضابط احلالة امل            

نظام األموال املشرتكة، فإن الدعوى املرفوعة من طـرف الـزوج األجـنيب أمـام               
احملكمة املغربية للمطالبة باقتسام األموال املكتسبة خالل فرتة الـزواج ال يطبـق             
بشأنها القانون األجنيب بل القانون الوطين ما دام قد ثبت للمحكمة من أوراق امللف              

 2 مـن املـادة      3املغربية، وذلك عمال مبقتضيات الفقرة      أن الزوجة حتمل اجلنسية     
من مدونة األسرة اليت تنص على سريان أحكامها على العالقات اليت يكون فيها أحد            

  .الطرفني مغربيا
وما دام أن األصل أن ذمة كل واحد من الزوجني مستقلة عن ذمة اآلخـر، ومل                

ن اقتـسام األمـوال الـيت       يثبت للمحكمة وجود أي اتفاق مربم بني الـزوجني بـشأ          
ستكتسب أثناء قيام العالقة الزوجية مت تضمينه يف وثيقة مستقلة عن عقد الـزواج              

 من مدونة األسرة، فإن قضاءها بعدم قبول طلب الزوج          49طبقا ملا تستوجبه املادة     
  .بهذا الشأن يكون مرتكزا على أساس

  رفض الطلب
  

  باسم جاللة امللك
لف، ومن القرار املطعون فيه الـصادر بتـاريخ         حيث يستفاد من مستندات امل    

 723/1/09 عن حمكمة االستئناف بالدار البيضاء يف امللف الشرعي عدد           9/7/2009
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تقدم أمام احملكمة االبتدائية بنفس املدنية مبقال عرض فيه         ) ج(أن املدعي باتريك    
ط كانت زوجة له مبقتضى عقد مدين تلقـاه ضـاب         ) ك(بأن املدعى عليها فضيلة     

احلالة املدنية ومت تصحيحه بالقنصلية املغربية بفرنسا، وأنها بعد حـصوهلا علـى          
اجلنسية الفرنسية، استصدرت حكما بالتطليق، وخـالل الفـرتة القـصرية لقيـام             
العالقة الزوجية متكنت من امتالك جمموعة من العقارات باملغرب بفضل جمهوداته           

نه ميلك نصف العقارات باعتبار الطبيعـة       احلاصلة، ومبا أن له حقا قانونيا مؤداه أ       
القانونية لعقد زواجهما فإنه كان يسمح هلا بتسجيل متلك العقارات بامسهـا وأنـه              
بفضل جمهوداته ومساهماته، أصبحت متلـك العقـار ذا الرسـم العقـاري عـدد               

، الواقع بالبيضاء حي بيلري، ومبا أنه من حقه متلك نصفه، فإنـه يلـتمس               12509/46
 من العقار املذكور واحلكـم علـى املـدعى     %50احلكم باستحقاقه حلصة    القول و 

 فور صريورة احلكم قابال للتنفيـذ، ويف حالـة          %50عليها بإبرام عقد ملكية احلصة      
امتناعها اعتبار احلكم الصادر مبثابة سند امللكية وتكليف احملافظ على األمـالك            

راج القضية باجللسة صدر احلكم     العقارية تقييد احلكم الصادر مع الصائر، وبعد إد       
بعدم قبول الدعوى، استأنفه املدعي استئنافا أصليا بعلـة أن احملكمـة مل متهلـه               
لإلدالء حبجة وأنه ليس هناك ضرر يف طلب التأخري ألن املستأنف عليها مل تتوصل              
باالستدعاء، ومبا أن االستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنه يديل حبججه ويلتمس            

احلكم املستأنف وبإرجاع امللف إىل احملكمة االبتدائية للبت يف الدعوى طبقا           إلغاء  
وبعد جواب املستأنف عليها بأن ذمة كل واحد من الزوجني مستقلة عـن             . للقانون

 من مدونة األسرة، واستئنافها فرعيا لنفس احلكـم مـن           49ذمة اآلخر طبقا للمادة     
ة االستئناف قرارا بعـدم قبـول       أجل تعديله والقول برفض الطلب، أصدرت حمكم      

االستئناف الفرعي وقبول االستئناف األصلي شكال، ويف املوضوع برده وتأييد احلكم           
املستأنف، وهذا هو القرار املطعون فيه مبقـال مل جتـب عنـه املطلوبـة رغـم                 

  .استدعائها
 الطالب القرار بعدم االرتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن           حيث يعيب 

ار املطعون فيه أيد احلكم املستأنف بعلة أخرى وهي العلة اليت تـستند إىل أن               القر
ملف النازلة خال من أي اتفاق بني طريف النزاع بشأن استثمار األموال اليت ستكتسب              

 ملا هو مضمن بامللف إذ أن       ةأثناء قيام العالقة الزوجية بينهما وأن هذه العلة خمالف        
م ضابط احلالة املدنية وحتت نظام األموال املشرتكة،        عقد الزواج، أبرم بفرنسا أما    

وأن املطلوبة مل تنازع يف ذلك سواء خالل املرحلة االبتدائية أو االستئنافية، كما أنها              
وحني تقدميها لدعوى التطليق أمام القضاء الفرنـسي فإنهـا أخـضعت العالقـة              
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ـ          ني قـضى بتطبيـق     الزوجية ألحكام القانون الفرنسي، وأن القرار املطعون فيه ح
 من مدونة األسرة، فإنه يكون قد خـرق مقتـضيات االتفاقيـة             49مقتضيات املادة   

 املعتربة من القانون الـداخلي والـيت        27/5/1983املغربية الفرنسية املربمة بتاريخ     
توجب إرجاء البت إىل حني صدور حكم يف الدعوى املقدمة أمام القضاء الفرنـسي              

ىل أن احلكم الصادر يف موضوع الطالق مـن شـأنه أن            من طرف املطلوبة بالنظر إ    
حيدد حقوق كل طرف بالنسبة لألموال املكتسبة خالل فـرتة الـزواج، وأن القـرار               
املطعون فيه حرف مضمون عقد الزواج املربم بني الطرفني أمام ضـابط احلالـة              

ـ                دم املدنية والواقع حتت نظام األموال املشرتكة، وأن ما ذهب إليه القـرار مـن ع
وجود أي اتفاق مربم بني الزوجني بشأن استثمار األموال اليت ستكتسب أثنـاء قيـام          
العالقة الزوجية وتوزيعها يناقض عقد الزواج املربم أمام السلطات الفرنـسية، وأن            
ما سار إليه القرار املطعون فيه ميس ما قد تقضي به احملكمة الفرنسية املعروض              

  .أمامها ملف الطالق
ن احملكمة وملا ثبت هلا مـن أوراق امللـف أن املطلوبـة حتمـل                إ لكن حيث 

اجلنسية املغربية، فإنها عللت قرارها بأن القانون الواجـب التطبيـق هـو مدونـة               
 مـن مدونـة     49، وأنه وعمال مبقتضيات املـادة       2 من املادة    3األسرة عمال بالفقرة    

 اآلخر، غري أنه جيوز     األسرة، فإن لكل واحد من الزوجني ذمة مالية مستقلة عن ذمة          
هلما يف إطار تدبري األموال اليت ستكتسب أثناء قيام العالقة الزوجية االتفـاق علـى               
استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا االتفاق يف وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وأن ملف             
النازلة جاء خاليا من أي اتفاق مربم بني طريف اخلصومة بشأن استثمار األموال اليت              

كتسب أثناء قيام العالقة الزوجية وتوزيعها، مما يبقى معه القرار معلـال تعلـيال              ست
  .كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غري جدير باالعتبار

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
احملـامي   ‐عـصبة    السيد حممـد     :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس

   .د عمر الدهراوي السي:العام
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  296القرار عدد 

  2011  ماي 31الصادر بتاريخ
  695/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

  

  العمرى 
  .  إثبات احليازة‐ بطالن ‐

عدم تضمني رسم العمرى معاينة العدلني احليازة ال ينفي وجودهـا، فبإمكـان             
 فقها أنه يكفي يف معاينة      مدعيها إثباتها بالبينة أو غريها كعقد كراء، إذ أنه من املقرر          

  .احلوز يف الوقف عقد كراء وحنوه
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عـن حمكمـة              
 يف امللـف عـدد      2622 حتـت عـدد      1/12/2008االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ     

ومن معهـا قـدموا بتـاريخ       ) ي(م رقية   وه) ي( أن املطلوبني ورثة عباس      1076/08
 مقاال إىل احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء عرضوا فيـه أن مـوروثهم             29/5/2007

 وترك ما يورث عنـه شـرعا العقـار          2/2/2007بن حلسن تويف بتاريخ     ) ي(عباس  
 الدار البيضاء احملتوي علـى سـفلي        50 و 46 رقم   71الكائن بدرب املنجرة الزنقة     

ابق وسطح به غرفة وملا أرادوا تسجيل إراثته باحملافظة العقارية فوجئوا           وثالثة طو 
) ع( لرسم عمري لفائدة زوجة موروثهم الطاعنـة مينـة           7/2/2007بتقييد مؤرخ يف    

 علما بأن املعمر بقي حائزا للعقار يـشغله بالـسكن ويقـبض             13/1/2003حمرر يف   
 هلا الـيت مل حتـزه خـالل حياتـه           واجباته الكرائية إىل وفاته ومل يسلمه إىل املعمر       
 وأمر احملافظ   13/1/2003 وتاريخ   86ملتمسني التصريح ببطالن رسم العمرى عدد       

على األمالك العقارية بالفداء مرس السلطان بالتشطيب عليه من الرسم العقـاري            
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 س وأجابت الطاعنة بأنها بقيت حائزة للعقار موضوع العمرى وتقطنه           118755عدد  
إىل حني وفاته بدون منازع وأن تأخرها يف تسجيل العمـرى ال ينفـي              جبانب زوجها   

 ملتمـسة   1913عنها احليازة الفعلية والقانونية، وأن العقار حمفظ وخيضع لظهـري           
وبعد إجراء حبث وتعقيب الطرفني عليه قضت احملكمة االبتدائيـة          . رفض الطلب 

 وتـاريخ   5ش عدد    كنا 81 صحيفة   86 ببطالن رسم العمرى عدد      27/2/2008بتاريخ  
 توثيق أحباس الدار البيضاء وأمر احملـافظ علـى األمـالك العقاريـة              13/1/1993

 س  118755بالفداء درب السلطان بالتشطيب عليه مـن الرسـم العقـاري عـدد              
فاستأنفته الطاعنة وبعد جواب املطلوبني وانتهاء الردود قضت حمكمة االسـتئناف           

ملطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها       بتأييد احلكم املستأنف وهو القرار ا     
مبقال تضمن وسيلتني أجاب عنه املطلوبون بواسـطة نـائبهم والتمـسوا رفـض              

  .الطلب
 من عدم ارتكاز القرار املطعون فيـه علـى   يف شأن الوسيلة الثانية املتخذة    

أساس قانوين وانعدام التعليل، ذلك أن العارضة ظلت حائزة للعقار موضوع النـزاع      
لسكن فيه هي وزوجها اهلالك من جهة وحائزة لـه بقـبض الواجبـات الكرائيـة                با

ملشتمالته األخرى من جهة ثانية وألدائها الضرائب الواجبة يف امسها من جهة ثالثـة              
 ال يستلزم أجال معينا لتسجيل الرسم املذكور بسجالت         1913باإلضافة إىل أن ظهري     

 هو أن العدلني وعند حتريرهمـا للرسـم         احملافظة العقارية، مث إن املتعارف عليه     
املذكور وما مياثله يعتمدان يف ذلك على تصرحيات الشهود املاثلني أمامهم وهذا ما             
مت بالفعل، وهذا ما أكده رسم استفسار وثيقة احليازة اليت مل يتسن هلا اإلدالء بهـا                

كـم  واحل. بعدما رفضت احملكمة طلبها الرامي إىل إخراج القـضية مـن املداولـة            
االبتدائي املؤيد استئنافيا استجاب لطلب املطلوبني بعلة أن رسم العمرى إن كـان             
قد نص على واقعة احلوز للعقار من طرف الطاعنة خال مـن شـواغل مـوروث                
املطلوبني فإنه مل ينص على معاينة هذه احليازة من طرف العدلني حمرري الرسم             

اهلالك والذي بقـي بالعقـار إىل       من جهة وعلى أن الطاعنة مل تسجله خالل حياة          
حني وفاته وأن الوصوالت الكرائية املدىل بها من طرفها ال ميكن االحتجاج بها لكون              
املكرتين مل يؤدوا اليمني القانونية تكون قد بنت قضاءها على غري أساس مما يعرض              

  .القرار للنقض
العمـرى   ما عابته الطاعنة على القرار املطعون فيه، ذلك أن رسم            حيث صح 

أعمر املطلوبـة مجيـع     ) ي( ورد فيه بأن اهلالك عباس       13/1/2003 وتاريخ   86عدد  
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الدار موضوع النزاع إىل أن قال وختلى عن ذلك للمعمر هلا املذكورة وبسط هلا يد               
احلوز فقبلته املعمر هلا وحازته حوزا تاما فراغا من شواغل املعمر وأمتعتـه إىل أن               

وعدم النص على معاينة احليازة ال ينفي       ". ا الكل تام    حضورا وإشهاد "قال العدالن   
 املسفسر حتت   263وجودها ما دامت الطاعنة قد أقامت موجب بينة احليازة عدد           

 وإثبات توصلها بالواجبات الكرائية عن العقار موضوع العمرى خالل حياة           264عدد  
ـ           ة جللـسة   املعمر حسب االشهادات املدرجة بامللف واملرفقـة باملـذكرة الكتابي

 حسب  2007 و 2006 و 2005 وأدائها الضرائب عن هذا العقار عن سنوات         13/2/2008
 واحملكمة ملا   18/7/2007وصوالت أداء الضريبة املرفقة باملذكرة اجلوابية جللسة        

استبعدت كل هذه احلجج دون أن ترد عليها مبقبول رغم ما هلا من تأثري يف إثبـات                 
عقـد كـراء    / وعن معاينة حوز يكفي     : "املطلقاحليازة عمال بقول صاحب العمل      

تكون قد بنت قضاءها على غري أسـاس ممـا يعـرض قرارهـا              "  وحنوه يف الوقف  
  .للنقض

 

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملامي  ‐ السيد حممد ترايب :املقرر – السيد إبراهيم حبماين :الرئيس
.الدهراوي السيد عمر :العام
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  187القرار عدد 

  2011  أبريل 19الصادر بتاريخ 
  362/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

  

  نسب
  . إثبات العكس‐ قرينة الفراش ‐ حلوق ‐

احملكمة ملا قضت بعدم حلوق نسب البنت للهالك بناء على إدانة والدتها مـن              
ـ           ذكور، مـع أن هـذا      أجل اخليانة الزوجية وإقرارها بأن احلمل ليس من اهلالك امل

األخري مل ينف عنه نسبها قيد حياته، ودون أن تأمر بإجراءات التحقيق املفيـدة يف                
 مـن مدونـة     153 و 151إثبات النسب أو نفيه تكون قد خرقت مقتضيات املـادتني           

  .األسرة
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

 حمكمـة   حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عـن           
 أن  1601/04 يف امللف عدد     1292 حتت عدد    15/10/2008االستئناف بوجدة بتاريخ    

 نيابة عن ابنتها القاصرة الطاعنـة       2/4/1999الطاعنة الثانية القائمة قدمت بتاريخ      
األوىل نبية مقاال إىل مركز القاضي املقيم بتاوريرت، عرضت فيه أن اهلالك الطيـب   

وبني حممد ومن معه وعن ابنتها منه نبية املزدادة بتاريخ           عن املطل  1983تويف بتاريخ   
 وخلف ما يورث عنه مجيع القطع األرضية البورية والسقوية املبينـة موقعـا              1982

وحدودا ومساحة باملقال، وأنها ترغب يف إنهاء حالة الشياع ومتكني ابنتها الطاعنـة             
 115صاء مرتوك عـدد     األوىل من حظها شرعا يف املرتوك، مرفقة مقاهلا مبوجب إح         

، وأجـاب   627 وإحـصاء الرتكـة عـدد        15 وفريـضة عـدد      408ورسم إراثة عدد    
املطلوبون بأن بنت املدعية ال عالقة هلا بنسب موروثهم وأن شهود اإلراثـة أدلـوا               
بتصرحيات كاذبة وأن املدعية كانت زوجة لوالدهم، وأنها محلت مـن فـساد، وأن              
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نة الزوجية وأدينت من أجلها ابتدائيا واسـتئنافيا        اهلالك تقدم بشكاية من أجل اخليا     
 وتاريخ  1334ملتمسني رفض الطلب مرفقني جوابهم بنسخة من قرار استئنايف عدد           

وبعد تبـادل املـذكرات وإجـراء       . 401 وبنسخة من موجب ملكية عدد       24/7/1981
 خربة والتعقيب عليها أدىل املطلوبون مبقال مضاد عرضوا فيه أن اهلالك الطيـب            

، وأن  125مل خيلف بنتا تسمى نبية بل خلفهم لوحدهم كما هو ثابت من إراثته عدد               
البنت نبية بنت زنا كما هو ثابت من القرار االستئنايف اجلنحي املشار إليـه أعـاله                 

، واحلكم بأن الطاعنة نبيـة غـري        295 ص   408ملتمسني احلكم بإبطال اإلراثة عدد      
وبعـد انتهـاء    . سمة املقدمة مـن طرفهـا     الحقة بنسب موروثهم ورفض دعوى الق     

 يف الطلب األصلي باملـصادقة علـى        16/4/2004املناقشة قضت احملكمة بتاريخ     
 والقول تبعا لذلك ببيع القطع األرضية األربـع         10/4/2003تقرير اخلربة املؤرخ يف     

احملددة يف تقرير اخلربة باملزاد العلين على أن يكون الثمن االفتتـاحي للبيـع هـو                
دد من طرف اخلبري لكل واحدة منها وتقسيم الثمن الذي رسا عليه املزاد على              احمل

الورثة حسب الفريضة الشرعية وبرفض باقي الطلبات ويف الطلب املضاد برفضه،           
وبعد تبـادل املـذكرات وانتهـاء       . فاستأنفه املطلوبون أصليا والطاعنة نبية فرعيا     

املستأنف وتصديا احلكم بعدم حلوق     الردود قضت حمكمة االستئناف بإلغاء احلكم       
نسب نبية بنت القائمة للهالك الطيب والتصريح بعدم قبول دعوى القـسمة وهـو              
القرار املطعون فيه من طرف الطاعنتني بواسطة نائبهما مبقال تضمن وسـيلتني،            

  . أجاب عنه املطلوبون بواسطة نائبهم والتمسوا رفض الطلب
ألول من قانون املسطرة املدنيـة فإنـه ال         حيث إنه طبقا للفصل ا    : يف الشكل 

يصح التقاضي إال ممن له الصفة واألهلية واملصلحة إلثبات حقوقه، وأن الصفة من             
  . النظام العام تثار تلقائيا ولو ألول مرة أمام اجمللس األعلى

وحيث إن الطاعنة القائمة أصبحت غري ذات صفة بعدما بلغـت ابنتهـا نبيـة               
لرشد القانوين اليت كانت تنوب عنها أثناء املرحلـة االبتدائيـة           الطاعنة األوىل سن ا   

  . مما يتعني معه التصريح بعدم قبول طلبها
الطاعنة نبية القرار املطعون فيه خبرق مقتـضيات         حيث تعيب : يف املوضوع 

 من مدونة األسرة ذلك أن الفراش بـشروطه حجـة قاطعـة    159 و 154 و 159املواد  
ن الطعن فيه إال من الزوج عن طريق اللعان أو بواسـطة            على ثبوت النسب، وال ميك    

 9/1/1982خربة طبية، وأن نسبها ثابت ألبيها واقعا وقانونـا ألنهـا ازدادت بتـاريخ               
 أي بعد ثالثة أشهر من الطـالق، وأن         1981وطالق أمها وقع خالل شهر أكتوبر سنة        
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 املباشر وال تقبـل     النسب ال ينتفي إال حبكم احملكمة وبناء على طلب األب األصلي          
دعوى نفي النسب حىت يف حاالت الرتاضي من أجل تقدميها من طرف املعين باألمر              
شخصيا، وإن استدالل الورثة إخوتها من األب بـالقرار اجلنحـي القاضـي بإدانـة               
والدتها من أجل اخليانة الزوجية ال يقوم دليال على كونها ليست من صلب والـدها               

 مل يطعن يف نسبها بعدما ازدادت على فراش الزوجية ومل           الطيب ما دام هذا األخري    
ينفه بالطرق الشرعية وهو عامل باحلمل والوالدة، واحملكمة ملا اعتمدت أقصى أمد            

 وازديـاد   1/1/1981احلمل ابتداء من تاريخ مغادرة أمهـا لبيـت الزوجيـة بتـاريخ              
ال أن أمها رجعـت      للقول بعدم حلوق نسبها ألبيها واحل      9/2/1982العارضة بتاريخ   

إىل بيت الزوجية بعد مخسة أشهر من تاريخ مغادرته ومل ينهض أي دليل يفيد عدم               
إمكانية اتصال الزوجني خالل هذه املدة تكون قد خرقت املواد احملتج بهـا ممـا               

  . يعرض قرارها للنقض
ما عابته الطاعنة على القرار املطعـون فيـه، ذلـك أنـه طبقـا               حيث صح   
 من مدونة األسرة فإن الفراش يعترب بشروطه حجـة قاطعـة   153ة  ملقتضيات املاد 

على ثبوت النسب، وال ميكن الطعن فيه إال من الزوج عن طريق اللعان أو بواسـطة                
 بعد طالق أمهـا     9/1/1982 بتاريخ   تخربة تفيد القطع والطاعنة أثبتت بأنها ازداد      

الثـة أشـهر علـى       أي بعد أقل من ث     19/10/1981من طرف اهلالك الطيب بتاريخ      
الطالق وأن اهلالك املذكور مل ينف عنه نـسبها خـالل حياتـه وفـق اإلجـراءات                 

 من مدونة األسرة وال يغين عنهما االسـتدالل حبكـم           153 و 151املسطرة باملادتني   
اخليانة الزوجية وإقرار والدة الطاعنة بكونها ليست منه ملا فيه من اعتـداء علـى               

 بعدم حلوق نسب الطاعنة للهالك الطيب بناء على         حق البنت، واحملكمة ملا قضت    
إدانة والدتها من أجل اخليانة الزوجية وإقرارها بأن احلمل ليس من اهلالك املذكور             
دون أن تقوم بإجراءات التحقيق املفيدة يف إثبات النسب أو نفيه تكون قد خرقـت               

  .مقتضيات املواد احملتج بها مما يعرض قرارها للنقض
 

  سـبـابلـهـذه األ
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملـامي   ‐ السيد حممـد تـرايب       :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس
   . السيد عمر الدهراوي:العام
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  215القرار عدد 

  2011  أبريل 26الصادر بتاريخ 
  754/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

  

  نسب
  .  اغتصاب‐ حلوق ‐

سب حلمة شرعية بني األب وولده وال ينـال بـاحملظور، وإذا كانـت              يعترب الن 
 من مدونة األسرة من وسائل إثبات النسب فـإن          158اخلربة القضائية حسب املادة     

املقصود النسب الشرعي الناشئ بعقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل مـع وجـود               
 مـن   يعتـرب سـببا    حسن النية أو بشبهة الفعل أو العقد أو احلل، أما االغتصاب فال           

  . أسباب حلوق النسب الشرعي ألن احلد والنسب ال جيتمعان
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

 الصادر بتـاريخ    1046حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون رقم          
 عن حمكمة االستئناف بأكـادير، أن الطالبـة         239/08 يف القضية عدد     30/12/2008

 أنهـا   16/8/2006ل باحملكمة االبتدائية بتزنيـت بتـاريخ        عزيزة ادعت مبقال مسج   
تعرضت لالغتصاب من طرف املطلوب عبد اهللا نتج عنه افتضاض ومحل وأمثـر             

، وأنه أدين جنائيا عن جرميته يف إطـار         26/5/2003بازدياد طفلة أمستها مدحية يف      
 البيولوجيـة    من القانون اجلنائي بعد أن ثبتت باخلربة القضائية العالقة         486الفصل  

بينه وبني املولودة مدحية املذكورة طالبة احلكم بإثبات نـسب هـذه األخـرية إىل               
والدها املطلوب وبتسجيلها بسجالت احلالة املدنية، وأرفقت مقاهلا بنـسخة مـن            

 وبشهادة عدم الطعن وبنسخة من تقرير       377/04 يف امللف    478القرار اجلنائي عدد    
 واحلياة وعدم التقييد باحلالة املدنيـة، ومل جيـب          خربة قضائية وبشواهد الوالدة   

 بـرفض الطلـب     359/06 يف امللف    21/12/2006املطلوب فقضت احملكمة بتاريخ     
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بتعليل أن االغتصاب ليس من وسائل إثبات النـسب فاسـتأنفته الطالبـة وأيدتـه               
  .حمكمة االستئناف بقرارها املطعون فيه بوسيلة فريدة

 نقصان التعليل املـوازي     الوسيلة الوحيدة رار يف   حيث تنعى الطالبة على الق    
 من مدونة األسرة، ذلك ألن اخلربة القضائية من وسـائل           158النعدامه وخرق املادة    

إثبات النسب طبقا للقانون، وأن املطلوب ثبتت عالقته البيولوجية بالبنت املتنازع           
 وأدين بـسبب    377/04يف نسبها خبربة قضائية أمرت بها حمكمة اجلنايات يف امللف           

االغتصاب، واحملكمة ملا أغفلت مناقشة هذه اخلربة والرد على الدفوع املثـارة يف             
مقاهلا االستئنايف تكون قد أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهـو مبثابـة انعدامـه      

  .وخرقت املادة احملتج بها مما يعرض قرارها للنقض
 ينال باحملظور، وأنـه      حيث إن النسب حلمة شرعية بني األب وولده وال         لكن،

 من مدونة األسرة من وسـائل إثبـات         158إذا كانت اخلربة القضائية حسب املادة       
النسب فإن املقصود النسب الشرعي الناشئ بعقد زواج صحيح أو فاسد أو باطـل              
مع وجود حسن النية أو بشبهة الفعل أو العقد أو احلل، واحملكمة حينما ثبت هلا أن                

، 377/04اب وقد أدين عليـه املطلـوب جنائيـا يف امللـف             احلمل ناتج عن اغتص   
وعللت قضاءها بأن االغتصاب ليس من أسباب حلوق النسب الـشرعي ألن احلـد              
والنسب ال جيتمعان واستبعدت بالنتيجة الطلب تكون قد ركزت قرارها على املواد            

 مـا    من مدونة األسرة وعللته وأجابت الطالبة عن دفوعها، ويبقـى          158 و 152 و 150
  .أثري بدون أساس

 

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

احملـامي   ‐ السيد حممـد بنزهـة       :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس
  . السيد عمر الدهراوي:العام
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  117القرار عدد 

  2011  مارس 22الصادر بتاريخ 
  645/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

  

  نفقة الزوجة
  .  إثبات‐ ادعاء الزوج اإلنفاق ‐قدرة حبكم  م‐

مىت كانت النفقة مقدرة حبكم، فإنه ال يقبل قول الزوج باإلنفاق بإمجاع الفقـه،              
  . ألنها حينئذ مبثابة دين يف ذمته، ال يربئه منها إال ثبوت األداء

  رفض الطلب
  

  باسم جاللة امللك
 الصادر عـن    173عدد  حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه          

 أن  660/2008 يف امللـف رقـم       24/2/2009حمكمة االستئناف بـبين مـالل بتـاريخ         
 مبقال لدى احملكمة االبتدائية بالفقيه بن صاحل        24/7/2007املطلوبة تقدمت بتاريخ    

خليل، أمال وعماد، وأنه    : عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن وهلا منه ثالثة أبناء هم         
عليهم وأنه صـدر يف حقـه قـرار اسـتئنايف يف القـضية عـدد                أمسك عن اإلنفاق    

 بتـاريخ   1418/05بتأييد احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد        : " قضى 632/2006
 القاضي عليه بأداء اليمني على أنه كان ينفق على املطلوبة وأبنائها منذ             27/6/2006

 درهـم   300اب   فإن نكل حلفت واستحقت نفقتها حبـس       27/6/2006 إىل   1/6/2004
 درهم عن كل عيد مع تعديله برفـع         200شهريا لكل واحد وواجب األعياد حبساب       

 درهم لكـل    400 درهم لكل واحد ورفع توسعة األعياد إىل مبلغ          400النفقة إىل مبلغ    
واحد عن كل عيد ديين، وأنها لذلك تلتمس احلكم هلا بنفقتها ونفقـة أبنائهـا عـن          

 باحلساب احملدد به، وأرفقت     28/6/2006 وابتداء من    املدة الالحقة للحكم املذكور   
املقال بنسخة من القرار االستئنايف الصادر عن حمكمة االستئناف بين مالل املـشار             
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إىل مراجعه قبله، وأجاب املدعى عليه والتمس عدم قبـول الـدعوى لعـدم إدالء               
 فإن املطلوبـة    املطلوبة مبا يفيد زواجها منه وإىل ما يفيد وجود األبناء، وموضوعا          

وأبناءها يقيمون معه بإيطاليا وأنه ينفق عليهم وأن العالقة الزوجية قائمة وهو حاضر            
فيبقى القول قوله بيمينه والتمس رفض الطلب، وبعد تبادل األجوبة والردود والـيت             
أظهرت أن الطرفني يعيشان بإيطاليا وأنهما يعيشان يف حالـة انفـصال جـسماين              

صادر عن القضاء بإيطاليا قضت احملكمة االبتدائية بتـاريخ         مبقتضى قرار قضائي    
باحلكم على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها ونفقة       : "954/07 يف امللف    16/6/2008

 درهم عن كل    400 درهم شهريا لكل واحد منهم ومبلغ        400أبنائها منه حبساب مبلغ     
 واسـتأنفه الطـاعن     " إىل تاريخ صدور هذا احلكم     28/6/2006عيد ديين ابتداء من     

جمددا دفوعاته السابقة، وبعد اسـتنفاد أوجـه الـدفع والـدفاع قـضت حمكمـة                
االستئناف بتأييد احلكم املستأنف، وهو القرار املطعون فيه بالنقض مبقال تـضمن            

  .سببني واستدعيت املطلوبة ومل جتب
  :يف شأن السببني جمتمعني

القانوين وخرق القواعد    ألساسحيث يعيب الطاعن القرار يف السببني بانعدام ا       
الشرعية، ذلك أن العالقة الزوجية ال تزال قائمة بينهما وأنه أكد يف مجيع مذكراتـه               
بأن املطلوبة وأبناءها يوجدون يف حوزته، وأنه ينفق عليهم، وأقرت بذلك املطلوبـة             

  غري أن القرار املطعـون فيـه       26/12/2007يف مذكرتها التعقيبية املدىل بها جبلسة       
قضى عليه بأدائه النفقة خمالفا بذلك القاعدة الشرعية بأن القول قولـه بيمينـه،              
واليت سار عليها اجمللس األعلى يف قضائه، وبرر قضاءه بأن املطلوبة سبق أن أدلت           

 واعتربه دليال على أنهما يعيـشان بعيـدا         27/6/2006حبكم قضى هلا بالنفقة لغاية      
م مل يقض هلا بالنفقـة وإمنـا قـضى عليـه            عن بعضهما البعض، يف حني أن احلك      

 ال قيمة هلا ألنها     21/11/2006باليمني، كما أن اعتماد احلكم على الرسالة املؤرخة يف          
جمرد ترمجة جمردة عن أصلها، وغري مصادق عليها من قبل اجلهـات املختـصة              

 من قانون االلتزامات والعقود، وصادرة عن جهـة         440وخمالفة ملقتضيات الفصل    
 معتمدة من قبل احملاكم، وخارجة عن إطار القضاء، وغري خماطب عليها مـن              غري

قبل املصاحل اخلارجية، كما تضمنت أن املطلوبة مل تكن تعيش منـذ مـدة بزنقـة                
، ومل حتدد املدة وليس هناك ما يفيد أن ذلك العنوان هو بالفعل             25امبيلنبارس رقم   

رب ال يعرف االنفصال اجلـسماين بـل        عنوانه ومل تشر إىل وجود األبناء، وألن املغ       
  .يعتربه خمالفا للنظام العام وأنه لذلك يتعني نقض القرار املطعون فيه
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حيث إنه مىت كانت النفقة مقدرة حبكم، فإنه ال يقبل قول الزوج باإلنفاق             لكن،  
إمجاعا، ألنها حينئذ مبثابة دين يف ذمته، ال يربئه منها إال ثبـوت األداء، ففـي شـرح                  

القول قولـه بيمينـه ولـو       " : وإال فقوله كاحلاضر  : "اين عند قول الشيخ خليل    الزرق
سفيها أنه كان ينفق عليها إن مل تكن مقررة، وإال مل يقبل قوله ألنها حينئـذ مبثابـة                  
الدين، وحمل كون القول قول احلاضر بيمينه حيث ادعى أنه كـان ينفـق أو يـدفع                 

 مضي فال يقبـل قولـه إمجاعـا، والقـرار           النفقة يف زمنها أما إذا جتمدت عليه ملا       
املطعون فيه ملا قضى على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها ونفقة أبنائها باالستناد            

 القاضي  23/5/2007 بتاريخ   632/2006إىل القرار االستئنايف الصادر يف القضية عدد        
ينفق علـى   بتأييد احلكم االبتدائي القاضي على الطاعن بأدائه اليمني على أنه كان            

، فـإن نكـل حلفـت       27/6/2006 إىل   1/6/2004املطلوبة وأبنائها خالل املدة مـن       
 درهم  400واستحقت نفقتها ونفقة أبنائها مع تعديله برفع نفقة األبناء واملطلوبة إىل            

 درهم عن مدة تبتدئ من اليوم املوايل لصدور         400شهريا وتوسعة األعياد إىل مبلغ      
تكون قد التزمت صحيح القانون وما بـالنعي غـري جـدير            احلكم االبتدائي املؤيد    

  .باالعتبار
 

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

احملـامي   ‐حسن منـصف     السيد   :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس
  . السيد عمر الدهراوي:العام
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  49القرار عدد 

  2011  فرباير 1الصادر بتاريخ 
  390/2/1/2009عي عدد يف امللف الشر

 

  

  هبـــة
  . اعتماد اخلربة إلثباته‐ مرض املوت ‐ إبطال ‐ 

األخذ برأي اخلبري الطـيب النبنائـه علـى         لئن كانت احملكمة رأت عدم      
التخمني وما شاب رأيه من إمجال، فإنه كان عليها أن تقوم بتعيني خبري آخـر               

 من املسائل الفنيـة     من أجل استيضاح ما أبهم، طاملا أن املسائل املطروحة        
  .البحتة اليت ال جيوز للمحكمة احلسم فيها إال باالستناد إىل آراء حذاق أهلها

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عـن حمكمـة              

 25/2008/13 يف امللف رقم     187 حتت عدد    16/10/2008االستئناف بالرباط بتاريخ    
 مبقال لدى احملكمـة االبتدائيـة بالربـاط         14/4/2005أن الطاعنني تقدموا بتاريخ     

كان طاعنا يف السن ومريـضا مـرض        ) ل(يعرضون فيه أن موروثهم املرحوم قدور       
 كان قد عقد هبة البنيه حلـسن ومحيـدة          17/3/2004موت وأنه قبل وفاته بتاريخ      

 48000 سهما من أصل     19500موعه   مبقتضاها وهبهما ما جم    9/3/2003األوىل بتاريخ   
 راء وكذا جمموع النصف املشاع      13922سهما يف امللك موضوع الرسم العقاري عدد        

، كما وهبهما مبقتضى عقد هبة مـؤرخ        03‐47يف امللك موضوع الرسم العقاري عدد       
 والرسـم العقـاري عـدد       9982 حقوقا مشاعة بالرسم العقاري عدد       19/1/2004يف  

، وألن هذين العقدين أجنزهما اهلالك وهو يف        96517/03عقاري عدد    والرسم ال  27585
مرض موت، وبالتايل كانت إرادته معيبة التمسوا احلكـم بـبطالن وإبطـال وإلغـاء               
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عقدي اهلبة، وأمر السيد احملافظ على األمالك العقارية والرهون بالتشطيب على           
كم الذي سيصدر يف املوضوع     اهلبتني من الرسوم العقارية املتعلقة بها، وبتقييد احل       

 وشهادة طبية مؤرخة يف     10/6/2004وأرفق املقال مبوجب مرض مستفسر مؤرخ يف        
، ونسخة من عقد هبـة مـؤرخ يف   9/5/2004، ونسخة من إراثة مؤرخة يف    3/3/2003
، وشـواهد مـستخرجة مـن       19/1/2004 ونسخة من عقد هبة مؤرخ يف        9/3/2003

بله، وبعد جواب املطلوبني بعدم قبول الدعوى لعدم        الرسوم العقارية املشار إليها ق    
 بإجراء خـربة    14/3/2006اإلثبات أصدرت احملكمة االبتدائية حكما متهيديا بتاريخ        

بواسطة الدكتور شكيب بوهالل ملعرفة مدى تأثري مرض موروث الطـاعنني علـى             
إىل أن اهلالـك كـان      ": وبعد إجناز اخلبري تقريره والذي انتهى فيه      . اإلدراك والتمييز 

 فال يظن أنه كان منعدم التمييز       9/3/2003 أما يف    2004منعدم التمييز مع بداية سنة      
، وتعقيب األطراف ،    "متاما ألن املرض كان يف بدايته، وأن حالته كانت مناسبة لسنه          

ببطالن عقـد اهلبـة     : " قضى 25/4/2007أصدرت احملكمة االبتدائية حكما بتاريخ      
 وأمر السيد احملافظ على األمالك العقارية بالتشطيب عليه         19/1/2004املؤرخ يف   

استأنفه املطلوبان اسـتئنافا  ". من الرسوم العقارية املقيد بها ورفض باقي الطلبات      
أصليا كما استأنفه فرعيا الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت حمكمة            

غاء احلكم املستأنف فيما قضى بـه مـن         بإل: "االستئناف اإلجراءات بإصدارها قرارا   
 وتصديا التصريح برفض الطلب وبتأييده يف       19/1/2004بطالن عقد اهلبة املؤرخ يف      

وهو القرار املطعون فيه بالنقض مبقـال تـضمن وسـيلتني، واسـتدعي             " الباقي  
  .املطلوبان ومل جييبا

  :يف شأن الوسيلة الثانية
لوسيلة بعدم ارتكازه علـى أسـاس       حيث يعيب الطاعنون القرار يف جزء من ا       

قانوين وانعدام التعليل، ذلك أن احملكمة تبني هلا أن نتـائج اخلـبري مبنيـة علـى                 
التخمني والتقدير وال جتزم البتة بوجود خلل عقلي من شأنه التأثري علـى مـدراك               
الواهب ومتييزه، وأنه وإن كانت هلا السلطة التقديرية لألخذ أو عدم األخذ بتقريـر              

ربة إال أنها يف النازلة كان عليها أن تأمر خبربة إذا تبني هلا أن اخلـربة املنجـزة                  اخل
بنيت على التخمني، وأن عدم األمر بإجراء خربة مس حبقوقهم ألنها جعلت نفـسها              

  .مقام أهل اخلربة مما يعرض القرار للنقض
  من الفصل  3 الطاعنون يف الوسيلة، ذلك أنه وبنص الفقرة         حيث صح ما عابه   

 من قانون املسطرة املدنية فإنه إذ كان رأي اخلبري املعني يف القـضية ال يلـزم                 66
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القاضي، فإن له تعيني خبري آخر من أجل استيضاح اجلوانـب التقنيـة يف النـزاع،                
والقرار املطعون فيه ملا ارتأى عدم األخذ برأي اخلبري الطيب النبنائه على التخمني             

كان على احملكمة أن تقوم بتعيني خبري آخر من أجل          وملا شاب رأيه من إمجال فإنه       
استيضاح ما أبهم طاملا أن املسألة املطروحة من املسائل الفنية البحتـة والـيت ال               
جيوز للمحكمة احلسم فيها إال باالستناد إىل آراء حداق أهلها خاصـة وأن الطبيـب               

 بعد  17/3/2004 يف   املعاجل جيزم بأن اهلالك كان عدمي املدارك العقلية والذي تويف         
، وإذ هي مل تفعل تكون قـد أسـاءت تطبيـق القـانون              19/1/2004إبرامه اهلبة يف    

  .وعرضت قرارها للنقض
  

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملـامي   ‐حسن منـصف     السيد   :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس
  .وي السيد عمر الدهرا:العام
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  212القرار عدد 

  2011  أبريل 26الصادر بتاريخ 
  2009/ 606/2/1يف امللف الشرعي عدد 

 

  

  هبــة
  .  تغري حالة العني املوهوبة‐ موانع االعتصار ‐

 من قواعد الفقه املالكي أن اهلبة على خالف الصدقة جيوز اعتصارها،           
 ذاته من طـرف     لكن مينع اعتصار اهلبة إذا ما حلق الشيء املوهوب تغيري يف          

املوهوب له، سواء كان التغيري زيادة أو نقـصانا يف الـشيء بـشكل مـؤثر أو                 
  . بتحويله أو هدمه

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 الـصادر   3512/1حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه رقم           

بالـدار   عـن حمكمـة االسـتئناف        2634/1/08 يف القضية عدد     25/6/2009بتاريخ  
 باحملكمـة   28/6/2007البيضاء أن املطلوب حممد رفع مقاال مؤدى عنـه بتـاريخ            

االبتدائية بابن سليمان عرض فيه أنه مبقتضى عقد أصلي حمرر باللغـة الفرنـسية              
 وهب ألبنائه الكبري وحممد     23/7/2004 وملحق إصالحي مؤرخ يف      12/3/2004بتاريخ  

 س ويف   27949ه يف الرسم العقاري عدد      أي الطالبني واملصطفى وحسن كافة حقوق     
 غري أنه اتضح لـه فيمـا بعـد أن           1885/25، وعدد   1165/25مطليب التحفيظ عدد    

الطالبني ال يربان به ويسيئان معاملته ملتمسا التصريح باعتصار هبته إليهمـا وأمـر              
احملافظ على األمالك العقارية والرهون بابن سليمان بتـضمني احلكـم املنتظـر             

بالرسم العقاري ومطليب التحفيظ املذكورين، وأرفق مقالـه مبـستندات،          صدوره  
وأجاب الطالبان بأن العطية تتعلق بصدقة ال اعتصار فيها وليس بهبة كما هو مثبت              
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برتمجتها إىل اللغة العربية، وأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رفـضت هلـذا             
مطليب التحفيظ السابقي الذكر،    السبب طلب التشطيب عليها من الرسم العقاري و       

وأن شركاء الطالبني يف الصدقة وهما حسن واملصطفى تصدقا من جديـد بـنفس              
 كنـاش   273حقوقهما يف املدعى فيه لوالدها املطلوب مبقتضى رسم صدقة عـدد            

 ثبت أنه مؤسس على الصدقة موضوع النزاع احلايل،         25/8/2006 بتاريخ   62األمالك  
 العطية املطعون فيها صـدقة ولـيس هبـة، ملتمـسني رد             ويف ذلك إقرار منه بأن    

الدعوى ومدلني مبستندات، ومبقتضى مذكرة تعقيب مع طلب إضايف مـؤدى عنـه             
 عرض املطلوب أنه لئن كان قـد ورد يف صـلب العقـد لفـظ                14/1/2008بتاريخ  

Donation aumôniere اليت تعين الصدقة فإن عنوانه تصدر مبصطلح Donation"" وهي 
 اهلبة، وأنه أمام هذا التناقض وجب على احملكمة أن تقوم بتفسري العقد طبقا              تعين

 من قانون االلتزامات والعقود مع اعتماد شهادة أفـراد العائلـة الـذين         462للفصل  
حضروا جملس العقد، ومراعاة أن املطلوب أمي جيهل اللغة اليت كتب بها العقـد              

هبة جيوز فيها االعتصار وليس بـصدقة  ملتمسا أساسا التصريح بكون العقد يتعلق ب      
واحتياطيا إجراء حبث مع الطرفني والشهود إلثبات ذلـك، وبعـد إجـراء البحـث      

 يف امللـف    28/4/2008املطلوب واالنتهاء من تبادل الردود أصدرت احملكمة بتاريخ         
 قضى بقبول اعتصار املطلـوب للهبـة موضـوع          84/08 حكما حتت عدد     108/07

الطالبان وأيدته حمكمة االستئناف بقرارها املطعـون فيـه مبقـال          النزاع، فاستأنفه   
  .تضمن ثالثة أسباب أجاب عنه دفاع املطلوب والتمس رفض الطلب

خرق القانون الداخلي، ذلك أن الطـالبني ناقـشا يف          : يف شأن الوسيلة الثانية   
 الـشيء   مقاهلما االستئنايف موانع اعتصار اهلبة وأثارا أنهما أحدثا تغـيريات يف ذات           

املوهوب تغيريا مينع من اعتصار اهلبة، وأوضحا أن العقارات املوهوبة كانت عبارة            
عن أراضي فالحية فحوالها إىل ثالثة مقالع للحصى واملرمر كما أحدثا بها أغراسـا       
وأشجارا وآبارا وحمطة لصنع األجور، وأصلحا املنزل املوجود بالـصك العقـاري            

بطاقة الكهرباء، إال أن احملكمة مل جتـب بـشيء           س وسيجاها وأمداها     27949عدد  
عن الدفع املثار بشأن ذلك، مما جيعل قرارها خارقا لقواعد الفقه اإلسالمي الـيت              

  . تعترب من القانون الداخلي ويعرضه للنقض
 ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه من موانـع اعتـصار اهلبـة               حيث صح 

 أو نقصانا بشكل مؤثر أو بالتحويل أو اهلـدم، قـال            إحلاق التغيري يف ذاتها إما زيادة     
وجـاء يف   " إن مل تفت ال حبوالة سوق بل يزيـد أو نقـص           : الشيخ خليل يف خمتصره   
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فله أن يعتصر هبته ما مل حيدثوا دينا أو ينكحوا          : "136 ص   15املدونة الكربى باجلزء    
ات الـشيء املوهـوب     ، والطالبان أثارا أنهما أدخال تغيريات يف ذ       "أو تتغري عن حاهلا   

مانعة من اعتصار اهلبة واستدال على ذلك مبحضر معاينـة واسـتجواب مـؤرخ يف               
 وباتفاقيـة مـع شـركة       12/6/2005 مؤرخة يف    05/25 وفاتورة أداء عدد     9/6/2008

 وبطلب إنشاء حمول الكهرباء للمقلع الكائن       14/2/2004 مؤرخة يف    SMEاملفرقعات  
ليم ابن سليمان وجبواب املكتب الوطين للكهرباء       بدوار يونس مجاعة عني تيزغة إق     

 وبوصوالت أداء ضرائب املقـالع، واحملكمـة وقـد اعتـربت            25/8/2004مؤرخ يف   
 بشأن موانع اعتصار اهلبة، ومل تناقش ما        مالعطية هبة مل جتب الطالبني عن مثاره      

قص استدلوا به يف هذا اخلصوص وتبحث فيه رغم أهمية الدفع مما جيعل قرارها نا             
   .التعليل وهو مبثابة انعدامه ويعرضه للنقض

 

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐ الـسيد حممـد بنزهـة        :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس
    . السيد عمر الدهراوي:احملامي العام
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  228القرار عدد 

  2011  ماي 3الصادر بتاريخ 
  748/2/1/2009رعي عدد يف امللف الش

 

  

  وصية
  . رفع الدعوى يف مواجهة الورثة‐ املطالبة باستحقاق واجب ‐

ال يلزم طالب االستحقاق بسبب الوصية أو اإلرث إال بإثبات موت وعدة ورثـة              
من تلقى عنه احلق مباشرة، وبالتايل ال يعيب الدعوى عدم حصر الورثـة ألنـه مل                

  . كما مل يثبت هلم بعد ملكيتهيتلق عنهم احلق املطلوب استحقاقه
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

 الـصادر   4204/1حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه عدد           
 1681/1/07 يف امللف رقـم  9/10/2008عن حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ       

ائية بنفس املدينة    مبقال لدى احملكمة االبتد    22/5/2007أن املطلوبة تقدمت بتاريخ     
عرضت فيه أنها ترث مع الطاعنني مبوجب الوصية بالثلث يف متخلـف املرحومـة              
عائشة، ومن ذلك القطعة األرضية املسماة احلرشة واملوصـوفة باملقـال واآليلـة             
للموروثة شراء، والتمست احلكم باستحقاقها ثلث القطعة املذكورة، واحلكم علـى           

 درهم يوميـا    500 حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها       الطاعنني بتمكينها من نصيبها   
من تاريخ احلكم واألمر متهيديا بإجراء خربة لتحديد نصيبها يف االستغالل من تاريخ             

 إىل تاريخ اخلربة، وأرفقت املقال بنسخة من رسـم وصـية            14/8/1991الوفاة وهو   
راء عدد  ، ونسخة من رسم ش    313 ونسخة من إراثة املرحومة عائشة عدد        112عدد  

وأجاب الطاعنون بأن مقال املطلوبة غري مقبول لتقدميه بصفة شخصية، وأن           . 338
الدعوى ال تقام ضد ميت إال بعد إثبات املوت والورثة، وأنه سبق أن تقدمت بدعوى               
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استغالل والقـسمة فقـضت احملكمـة االبتدائيـة مبقتـضى حكمهـا الـصادر يف                
لطلب، وأن املطلوبـة مل تـدل بوجـه          بعدم قبول ا   232/03 يف امللف    13/12/2005

متلكها للمدعى فيه، وأن الوصية وعقد الشراء جمردان عن امللك، وأنهـا مل تـدل               
وبعد تبادل األجوبة والـردود     . بزمام الرتكة، وأرفقوا جوابهم بنسخة احلكم املذكور      

باسـتحقاق  : 1279/07 يف امللف رقـم      1/11/2007قضت احملكمة االبتدائية بتاريخ     
ية ثلث القطعة األرضية املوصوفة باملقال واحلكم علـى املـدعى علـيهم             املدع

 درهم عـن كـل يـوم        100بتمكينها من نصيبها حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها         
تأخري عن التنفيذ واستأنفه الطاعنون، وبعد جواب املطلوبة واستنفاذ أوجه الـدفع      

وهو القرار املطعون فيـه     والدفاع قضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف        
  :بالنقض مبقال تضمن وسيلتني
  :يف شأن الوسيلة األوىل

 مـن قـانون   32 و1حيث يعيب الطاعنون القرار خبـرق مقتـضيات الفـصل       
بأن الدعوى رفعت ضد ورثـة املعطـي   "املسطرة املدنية حني رد على دفوعاتهم       

، وأن العمـل    ..".املذكورين باملقال، ومل يثبت هؤالء وجود ورثـة آخـرين غريهـم           
القضائي استقر على أن املدعي غري ملزم بذكر أمسـاء مجيـع الورثـة، ألن هـذا                 

 يف امللــف 3523التعليــل ينــاقض مــا جــاء يف قــرار اجمللــس األعلــى عــدد 
 الذي استلزم ذكر مجيع الورثة بأمسائهم ولتأكيد اجمللس األعلى يف           3370/1/2/2002

 الدعوى مليت أو عليه ال تكون مـسموعة          على أن  79076 يف امللف    594قراره عدد   
شرعا إال بعد إثبات موته وعدة ورثته، وأنه اعتبارا لذلك يكون الطـرف املـدعى               
ملزما بتحديد هوية وورثة املرحوم املعطي بذكر أمسائهم كاملة، والقرار املطعـون            

  .فيه مبخالفته ذلك يتعرض للنقض
إلرث ال يلـزم إال بإثبـات        طالب االستحقاق بسبب الوصية أو ا      حيث إن  لكن،

موت وعدة ورثة من تلقى عنه احلق مباشرة، وملا كان ذلك وكانت املطلوبة طالبة              
االستحقاق بسبب الوصية قد أدلت بإراثة املرحومة عائـشة وهـي املوصـية هلـا               

 667بالثلث يف متخلفها وأقامت دعواها على ورثتها املذكورين حصرا باإلراثة عـدد     
نجزة بطلب أحدهم هو املسمى املعطي، فإنه ال يعيبهـا عـدم             وامل 1/10/1993يف  

حصر ورثة هذا األخري وعدم إدالء املطلوبة بإراثتـه ألنهـا مل تتلـق عنـه احلـق                  
املطلوب استحقاقه ومل تثبت ملكيته له، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا            

عـدم وجـود    التزمت هذا املقتضى املسطري واعتربت دعوى املطلوبة صحيحة ل        
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ورثة آخرين للهالكة عدا املذكورين باملقال مل خترق النصوص احملتج بها فكان ما             
  .بالوسيلة غري مؤسس

  :يف شأن الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعنون القرار يف الوسيلة الثانية بفروعها األربع بنقصان التعليل           

لكيـتهم كحجـة،    املوازي النعدامه، وعدم مصادفة القرار للصواب وعدم أخذه مب        
 شـاهدا ومـن     12 املتضمن   106 ص   164ذلك أنه اعتمد على املوجب العديل عدد        

ضمنهم السيد صاحل، واعترب اإلشهاد الصادر عن هذا األخري ال يناقض املوجـب يف              
حني أن هذا اإلشهاد يشكل تراجعا من الـشاهد صـاحل عـن شـهادته املـضمنة                 

جوع شاهدين اثنني آخرين مـن شـهود        باملوجب مما يفقده حجيته باإلضافة إىل ر      
املوجب هما املصطفى، وعبد القـادر بـوغراين، وأن احملكمـة مـصدرة القـرار               
املطعون فيه أولت اإلشهاد الصادر عن صاحل تأويال خاطئا، كما أنهم دفعـوا بـأن               
رسم الشراء املستدل به من طرف املطلوبة وكذا رسم الوصية ال يتضمنان أصـل              

مة االستئناف مل ترد على هذا الدفع، كما دفعوا بأن رسم الـشراء             امللك، إال أن حمك   
ال يتضمن احليازة وهو ما يتأكد بدعوى القسمة واالستغالل اليت سبق للمطلوبـة أن              

، كمـا أن    14/8/1991رفعتها ضدهم موضحة بأنهم يستغلون البقعة املذكورة منـذ          
صفة شرعية وقانونيـة إذ مـن       املطلوبة مل تدل مبا يفيد انتقال هذه امللكية إليها ب         

 سـنوات إذا علـم      10شروط التملك احليازة اليت تلزم التصرف بدون منازعة مدة          
 1/8/1997 يف   184 ص   184أصل امللك، كما أنهم يتوفرون على رسم ملكيـة عـدد            

يثبت ملكيتهم ألرض النزاع وأن حمكمة االستئناف مل تأخذ بعني االعتبار دفوعـاتهم             
  .ا للصواب ناقص التعليل املوازي النعدامه مما يعرضه للنقضفجاء قرارها جمانب

 لئن كان حد اللفيف يف الغالب اثين عشر فـإن ممـا             من جهة  حيث إنه  لكن،
جرى به العمل قبول ما يقل كالعشرة والثمانية كما يف نظم سـيدي عبـد الرمحـان               

ـ           وع الـشاهد   الفاسي، والقرار املطعون فيه ملا اعترب اإلشهاد العريف املتضمن لرج
صاحل حيمود عن شهادته املضمنة باللفيف املستدل به من طرف املطلوبة إلثبات            
حيازة موروثتها املوصية ملا اشرتته غري منتج يف النزاع يكون قد التزم املقتـضيات              
املذكورة أعاله، وادعاء الطاعنني رجوع اثنني آخرين من اللفيف بعد احلكم وإثارة            

، فـالقرار    ومن جهة ثانيـة    لس األعلى يكون غري مقبول،    ذلك وألول مرة أمام اجمل    
املطعون فيه ملا اعترب ملكية املوصية للمدعى فيه ثابتة باالستناد إىل رسم الـشراء              

 164املؤيد باحليازة وبيان وجه استغالل الطاعنني له باالستناد على املوجب عـدد             
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 الضمين علـى مـا أثـاره        تكون قد عللت قرارها تعليال سائغا قانونا، ويف ذلك الرد         
الطاعنون من دفوع اعتربها القرار املطعون فيه عن صواب غري منتجـة، كمـا أن               

 يكـون غـري مقبـول       184استدالهلم ألول مرة وأمام اجمللس األعلى بامللكية عدد         
  . فتبقى لذلك الوسيلة بفروعها غري جديرة باالعتبار

 

  لـهـذه األسـبـاب
  .بقضى اجمللس األعلى برفض الطل

احملـامي   ‐ السيد حسن منـصف      :املقرر – السيد إبراهيم حبماين     :الرئيس
  . السيد عمر الدهراوي:العام
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  رابعال اجلزء 
  قرارات الغرفة التجارية
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  638 دالقرار عد

  2011  أبريل 28الصادر بتاريخ 
  278/3/2/2011 عدديف امللف التجاري 

 

  

  استئناف
  . من طرف املستأنف أصليا تقدمي استئناف فرعي ‐

االستئناف طريق طعن عادي خمول لكل شخص تضرر من احلكم املستأنف،           
ال  ضد نفس احلكم، إذ      تقدمي استئناف فرعي  وإذا مارس الطعن املذكور فال ميكنه       

حيق تقدمي استئناف فرعي مبوازاة مع استئناف أصلي تطبيقا لقاعـدة ال جيـوز              
  .سواء مبقتضى استئناف أصلي أو فرعي مرة واحدة إالالطعن ضد احلكم 

  رفض الطلب
  

  باسم جاللة امللك
 "الطالبـة " )خ(ن خـدوج    أتفيد الوقائع اليت انبىن عليها القرار املطعون فيه         

 متجـرا   )م(نها اكرتت مـن محـاد       أكادير عرضت فيه    أقدمت مقاال أمام جتارية     
 أصـبحت بعـد      درهـم  350 تارودانت مبشاهرة قـدرها      21نزران رقم   أبشارع بئر   
 درهم وأنها توصلت من مشرتي رقبة احملل الذي تكرتيه بإنـذار يف             450مراجعتها  

 فباشـرت   ،جل االستعمال الشخصي  أ يشعرها باإلفراغ من     24/5/1955إطار ظهري   
 ملتمسة رفض سبب اإلفراغ وإبطـال اإلنـذار         ،دعوى الصلح اليت انتهت بالفشل    

انتداب خبري لتقدير قيمة األصل التجـاري        واحتياطيا   2/7/2008املبلغ هلا بتاريخ    
 وبعد تقدمي املدعى عليه لطلب مـضاد يرمـي إىل رفـض             ،وحفظ حقها بعدها  

الطلب األصلي واحتياطيا حتديد قيمة احلق يف الكراء وتصحيح اإلنـذار واحلكـم             
 أصـدرت   ،بإذنهـا أو  بفسخ عقد الكراء وإفراغها من احملل هي ومن يقوم مقامها           

ية حكما متهيديا بإجراء خربة انتدبت للقيـام بهـا اخلـبري حممـد              احملكمة التجار 



 

  ص 174 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

قـال   تقـدمي املدعيـة مل     بعدو،   درهم 65000صدوق الذي حدد التعويض يف مبلغ       
إدخال الغري يف الدعوى وطلبات إضافية قضت احملكمة التجاريـة بعـدم قبـول              

 املكرتيـة   غبإفرامقال اإلدخال والطلب اإلضايف وتصحيح اإلشعار باإلفراغ واحلكم         
ومن يقوم مقامها أو بإذنها من احملل موضوع اعتمارهـا مقابـل تعـويض قـدره                

 حبكم استأنفه املكري استئنافا أصليا واملكرتيـة        ، درهم يؤديها هلا املكري    69.000
 فقضت حمكمة االستئناف التجارية بعدم قبول االستئناف الفرعي         ،استئنافا فرعيا 

نه باالطالع علـى    أ"قرارها املطلوب نقضه بعلة     وتأييد احلكم املستأنف مبقتضى     
 املستأنفة فرعيا سبق هلا استئناف نفس احلكم استئنافا         أن تبني   400/2010امللف  

  ".أصليا وأنه ال جيوز الطعن يف ذات احلكم إال مرة واحدة
  : يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني

أساس وخمالفة القانون وفساد    حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على        
نه قضى بعدم قبول استئنافها الفرعـي بعلـة         أ بدعوى   ،التعليل املوازي النعدامه  

 من قانون املسطرة املدنية املـنظم       135عدم جواز تراكم الطعون خرقا للفصل       
 400/2010لكيفية رفع االستئناف الفرعي واستنتجت من اطالعها علـى امللـف            

 هي  إالوقائع ال عالقة هلا مبوضوع الدعوى ومل تعلم بها          عدم تراكم الطعون وهي     
  .حارمة اجمللس األعلى من بسط مراقبته القانونية

 تبني هلم   400/2010 قضاة املوضوع بعد اطالعهم على امللف        إنلكن حيث   
ما مل يـتم دحـضه       ا وهو يصلأنه متعلق باستئناف الطالبة لنفس احلكم استئنافا        أ

نه ال حيق تقدمي اسـتئناف فرعـي مبـوازاة مـع            أصواب  واستنتجوا عن   ،  مبقبول
 مرة واحـدة سـواء      إالاستئناف أصلي تطبيقا لقاعدة ال جيوز الطعن ضد احلكم          

مبقتضى استئناف أصلي أو فرعي وهم بـذلك مل خيرقـوا مقتـضيات الفـصل               
  .أساساملستدل خبرقه وما بالوسيلتني على غري 

 

  ابـبـذه األسـهـل
  .رفض الطلبقضى اجمللس األعلى ب

 ‐حممـد بنزهـرة      الـسيد    :املقـرر  –عبد الرمحان مزور     السيد   :الرئيس 
  .احممد بلقسيوية السيد :احملامي العام
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  278 القرار عدد

   2011   فرباير24 الصادر بتاريخ
  1017/3/2/2010 ددعيف امللف التجاري 

 

  

  أمر استعجايل 
  . تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة‐ طعن ‐

الضرر الذي يـصيب     هوبالتعرض الغري اخلارج عن اخلصومة      ن  طعالمناط  
مـن الـدفاع عـن      ومل يـتمكن    القرار املتعرض عليه    الغري الذي مل يكن طرفا يف       

ويستوي األمر بني حكم صادر عن قاضي املوضوع أو أمر صـادر عـن               ه،مصاحل
رج قاضي األمور املستعجلة، إذ ال شيء مينع الغري من التعرض تعرض الغري اخلـا             

  .عن اخلصومة على أمر استعجايل إذا تضرر منه
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
 الطـاعن    أن  ومن القرار املطعـون فيـه      ،حيث يستفاد من مستندات امللف    

 يف  2098 أمرا اسـتعجاليا حتـت عـدد         14/12/2005 استصدر بتاريخ    )ف(حلسن  
يزيد من احملـل     قضى بإفراغ املدعى عليه اليزيد بن ال       1789/1/2005امللف رقم   

 شارع ألزاس حي بنجدية الدار البيضاء ومن يقـوم مقامـه            23التجاري الكائن ب    
 وعـدم   24/5/1955 يف إطار ظهـري      بإنذار بأداء الكراء وتوصله     التزامهلعدم تنفيذ   

تعرض الغري اخلارج عـن     ) خ(سلوكه مسطرة الصلح تعرض عليه الطاعن اليزيد        
ذار وجه لشخص غري املكـرتي احلقيقـي        اخلصومة مؤسسا طعنه على كون اإلن     

وليس اليزيد بن   ) خ(الطالب الذي يسمى اليزيـد      الذي ميلك األصل التجاري وهو    
اليزيد املوجه إليه اإلنذار فأصدرت احملكمة التجارية حكما قضى بعـدم قبـول             

قـانون   مـن  303طلب التعرض باعتبار أن األمر يتعلق بقرار استعجايل والفـصل       
الطعن بإعادة النظر إال يف األحكام الباتـة يف املوضـوع             ال جييز  نيةاملسطرة املد 

وبعد الطعن يف عقد الكراء بالزور من قبل الطالـب          ) خ(استأنفه املطلوب اليزيد    
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حلسن ألغته حمكمة االستئناف التجارية وتصدت وقـضت مـن جديـد بقبـول              
ـ                دم التعرض والعدول عما قضى به األمر االسـتعجايل وقـضت مـن جديـد بع

االختصاص مبقتضى القرار املطلوب نقضه بعلل منها أنه ليس هناك ما مينع من             
ن املنازعة يف   أقبول تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة ضد األوامر االستعجالية و         

الوثائق املستدل بها من املطلوب تشكل منازعة جدية ال حيـسم فيهـا القـضاء               
  .االستعجايل

 جمتمعتني بانعـدام    يلتني األوىل والثانية  الوس يفحيث يعيب الطاعن القرار     
 بدعوى أنه أثار عدم قبـول التعـرض لعـدة اعتبـارات             ،التعليل وخرق القانون  

واحملكمة أجابت عن االعتبار األول املتعلق بقبول الطلب نظرا لوجـود الـضرر             
 قانون املسطرة املدنيـة  من 303وأنه أوضح أن التعرض غري مقبول طبقا للفصل        

م االستعجالية ذات طابع وقيت جيعلها ختضع ملعايري قانونية خمتلفـة           ألن األحكا 
 ،ن مقال التعرض مل يوجه ضد احملكوم عليه اليزيد بن اليزيد الذي مت إفراغه             إمث  

ن له عالقة كرائيـة     أواملتعرض ال صفة له للتعرض ألن الوثائق املدىل بها ال تفيد            
ن أتواصيل إلثبات ذلك و   أو  قد الكراء   بالطالب وإذا كانت له عالقة عليه اإلدالء بع       

ن الوثائق املدىل بها تتعلـق      أ إضافة إىل    ،التسجيل بالسجل التجاري ال يثبت ذلك     
فراغه وصور الوثائق غـري     إ الذي مت    23 وليس   13لزاس رقم   أباحملل الكائن بشارع    

ن التعرض يوجه ضـد احلكـم ولـيس ضـد           أصاحلة لالستدالل وال ميكن القول      
ير عدم توجيه الدعوى ضد احملكـوم ضـده اليزيـد بـن اليزيـد               األطراف لترب 

) خ(واملتعرض يتحاشى اإلدالء بالوصوالت املسلمة له وال وجود بها السم اليزيـد             
ن املطلـوب   أوكان على احملكمة اجلواب على مجيع دفوعه وال ميكن هلا القول            ،
ملوضوع وبالتـايل   ثبت أنه املكرتي احلقيقي للقول بأن هناك نزاعا جديا يتعلق با          أ

 واملطلوب أوضح عدم وجود أي شخص باسم اليزيد بن          ،القول بعدم االختصاص  
ن هذا األخري ال يتواجد يف الوقت       أن املستخدم املسمى ميلود صرح ب      أ اليزيد رغم 

بنه عبد الكبري واخلربة موضوع     إاحلايل إضافة إىل رفض التوصل باإلنذار من قبل         
اليزيد بن اليزيد الذي مل يسبق لـه         ن املكرتي هو  أ تثبت   2087/21/02امللف عدد   

 اسـم إنكار امسه بل سبق له اإلدالء بوثيقة تثبت أنه نفس الشخص الـذي حيمـل    
ما ال خيوله الطعن بالتعرض تعرض الغري اخلـارج عـن اخلـصومة             مي) خ (اليزيد

جاع ن يوضع حد هلا إما بإر     أن األوامر االستعجالية هلا حجية مؤقتة ميكن        أمضيفا ب 
احلالة إىل ما كانت عليه أو الطعن فيها باالستئناف وال ميكن للمحكمة استنادا إىل              
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ذلك إال التصريح بعدم قبول الطلب وحمكمة االستئناف مبخالفتها ذلك تكون قـد             
  .خالفت القانون

ميكن لكـل   "من قانون املسطرة املدنية      303 مبقتضى الفصل    نهإلكن حيث   
أو مـن     إذا كان مل يستدع هو     هئي ميس حبقوق  ن يتعرض علي حكم قضا    أشخص  

الضرر الذي يصيب الطاعن     وإذا كان مناط كل طعن هو     ،  "ينوب عنه يف الدعوى   
نـه ال   إنتيجة احلكم أو القرار املتعرض عليه سواء كان هذا القرار نهائيا أو مؤقتا ف             

اع ن يتمكن من الدف   أيوجد ما مينع املتضرر من أمر استعجايل قضى بإفراغه دون           
عن مصاحلة من الطعن فيه بالتعرض غري اخلارج عن اخلصومة ضمن الـشروط             

نـه  أب" وحمكمة االستئناف التجارية عللت قرارها       ، املذكور 303احملددة يف الفصل    
ليس هناك ما مينع من قبول تعرض الغري اخلارج عن اخلـصومة علـى األوامـر                

غـري اخلـارج عـن      وقبلت الطعـن بـالتعرض ال     " االستعجالية إذا مست حقوقه   
 اختـاذ وقاضـي األمـور املـستعجلة يكـون خمتـصا يف            ،  اخلصومة هلذا السبب  

ن أن يتعداه إىل ما ميكـن       أاإلجراءات الوقتية لدرء ضرر أو محاية حق وال ميكن له           
يقضى به يف اجلوهر وكلما كان النزاع جديا صرح بعدم اختصاصه وأحال األطراف             

ن قاضي املستعجالت ليست له صالحية      أب"ه  ما أبرزت   وهو ،على من له حق النظر    
ن يصرح بعدم االختصاص كلما أثـري أمامـه دفـع     أالبت يف موضوع النزاع وجيب      

قـانون   من   152 و 149الفصالن  ( الفصل فيه إىل املساس جبوهر النزاع        يجدي يؤد 
 والطاعن ملا دفع بأنه املكرتي احلقيقي للمدعى فيه واسـتدل           ،)املسطرة املدنية 

 لـه بـإجراء تغـيريات       يذلك بعقد كراء ووصوالت إيداع وموافقة املكـر       إلثبات  
 اعتربت عن صـواب     "باحملـل ونازع هذا األخري يف تلك الوثائق والعالقة الكرائية        

ن ذلك يشكل منازعة جدية وصرحت عن صـواب بعـدم اختـصاص القـضاء               أ
نيـة للطـرفني     يف املراكز القانو   تاالستعجايل للبت يف النازلة ومل تكن ملزمة بالب       

املذكور معلال تعليال قانونيا وغـري خـارق ألي مقتـضى            فجاء قرارها على النحو   
   .وكان ما بالوسيلتني غري جدير باالعتبار

  ابـبـذه األسـهـل
  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐خدجيـة البـاين      الـسيدة    :املقرر –عبد الرمحان مزور     السيد   :الرئيس 
  .حممد بلقسيويةا السيد :احملامي العام
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  334 القرار عدد

  2011  مارس 10الصادر بتاريخ 
  1053/3/2/2010 عدديف امللف 

 

  

  تأمني األضرار
  . إثبات املسؤولية‐ حلول املؤمن حمل املؤمن له يف مواجهة الغري ‐

 املـسؤول    مواجهة الغـري   ل املؤمن له يف   حم احللول   لئن كان من حق املؤمن    
يف نطاق عقد الـضمان      ألخري ما ألزم بأدائه للمؤمن له      ليؤدي له هذا ا     احلريق عن

  حلـول   ، الـيت جتيـز     من مدونة التأمني   47الذي يربطهما تبعا ملقتضيات املادة      
غيـار  ألويه ضد ا  ااملؤمن الذي دفع تعويض التأمني حمل املؤمن له يف حقوقه ودع          

وفر  رهني بت   عنه ضمان املؤمن، إال أن ذلك      الذين تسببوا بفعلهم يف الضرر الناجم     
حلـق   عن الضرر، وأن يكون الضرر قـد          الغري شروط هي أن تثبت مسؤولية هذا     

  . للمؤمن له اتالتعويضفعال دفع قد  املؤمن يكونن أو، الشيء املؤمن عليه
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

دعاء طالبـات   إ ، ومن القرار املطعون فيه    ،حيث يستفاد من مستندات امللف    
أمني الوفاء والرابطة اإلفريقية للتأمني والضمان العام املغـريب         النقض شركات الت  

 بالعمارة الكائنة بالدار البيضاء شارع آنفا رقـم         18/2/2001ن حريقا شب بتاريخ     أب
 احلق بشركة سيمانس بيزنيس سرفيس أضرار مادية مهمة قـام مبعاينتهـا             43‐41

ن الطرف املـدعي الـذي      أ و ،اخلبري السيد اجلراري الذي حرر تقريرا يف املوضوع       
 9.572.358يؤمن الشركة املتضررة أدى هلا التعويض احملـدد يف اخلـربة وقـدره              

نه وفق القـانون حلـت الـشركة        أ درهم و  226.600ن صوائر اخلربة بلغت     أدرهم و 
ن املسؤولة عـن    أ و ،املؤمن حمل املؤمن هلا يف حقوقها جتاه املسؤول عن الضرر         
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كة املدنية العقارية زهور وتوجه دعواها يف مواجهة        احلريق هي مالكة العقار الشر    
املالكة املذكورة ومؤمنتها شركة أكسا للتأمني لتحـل حملـها يف األداء والتمـست              

 1/9/2001 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من        9.798.958بأدائها هلا مبلغ وقدره     
 إدخـال الغـري يف       وتقدمت شركة التأمني أكسا مبقال رامي إىل       ،تاريخ احللول  وهو

يف الدعوى باعتبارها املـسؤولة     " صفا ميطال "الدعوى التمست فيه إدخال شركة      
عن احلريق لكي تتحمل مسؤوليتها وعند االقتضاء لكي تضمن شركة أكسا وحتـل             

 وبعـد انتهـاء     ،ن حيكم به عليها اجتاه املدعيـة األصـلية        أحملها يف كل ما ميكن      
 بعدم قبول املقال االفتتاحي ومقـال إدخـال         اإلجراءات قضت احملكمة التجارية   

الغري يف الدعوى حبكم استأنفته املدعيات وأيدتـه حمكمـة السـتئناف بقرارهـا              
ن احلجج املدىل بها ال تبني بوضوح املتسبب يف احلريـق           أ" بعلة   ،املطلوب نقضه 
  ".واملسؤول عنه

ري مبدأ   خرق القانون التجا   يف وسائلها الثالث  حيث تعيب الطاعنات القرار     
 من مدونـة    52 والفصل   من قانون االلتزامات والعقود،    88 والفصل   ،حرية اإلثبات 

ن حمكمة االستئناف مل تعترب     أ وانعدام التعليل واألساس القانوين من حيث        ،التأمني
وثائق الطاعنات رغم أنها تثبت واقعة احلريق يف احملـل املـستغل مـن طـرف                

يت متت بني شركة التأمني الطاعنة وجمموعة       املدعى عليها ورغم أن املراسالت ال     
كسا التأمني املغرب تتضمن اعرتافـا بـسبب احلريـق          أكروب اسور وكيلة شركة     

باحملل املؤمن من طرف شركة التأمني أكسا اليت صرحت بأنها يف حاجة إىل رفع              
 كمـا أن    ،اليد عن التعرض لكي تتمكن من أداء التعويضات للمؤمن هلا من طرفها           

 أدلت بتقرير خربة حضورية أجنـزت حبـضور ممثـل مالكـة العقـار               الطاعنة
واملستشار يف التأمني للشركة العقارية وممثل الشركة املدنية العقارية زهور وخبري           

 والقرار استبعد هذه اخلربة وكـذا       ،"صفا ميطال "الشركة املذكورة وممثل شركة     
ولية املنصوص عليها يف    نه استبعد تطبيق قرينة املسؤ    أاملراسالت دون تعليل كما     

ن اجتهاد احملاكم أصبح قارا     أ بالرغم من    من قانون االلتزامات والعقود    88الفصل  
  .بالنسبة هلذه القاعدة القانونية

ن موضـوع   إ " حمكمة االستئناف عللت قرارهـا مبـا مـضمنه         نإلكن حيث   
  درهم الذي أنفقته شـركات التـأمني       9.798.958الدعوى يرمي إىل اسرتجاع مبلغ      

الطاعنات نتيجة احلريق من الشركة املدنية العقارية زهور ومؤمنتها لتحل حملها           
ن حيل املؤمن حمل املؤمن لـه يف الرجـوع          أ ولكي يرتتب على احللول و     ،يف األداء 
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ن أعلى الغري املسؤول الذي تسبب يف حدوث احلريق البد من توفر شـروط هـي              
را وخسائر بالشيء املؤمن عليـه      حلق أضرا أيكون احلريق قد حتقق بسبب الغري و      

 ويف النازلة إذا كانت مادية احلادثـة        ،ن يقوم املؤمن بدفع التعويض عن األضرار      أو
واخلسائر الالحقة باملتضررة وأداء التعويض من طرف شركة التأمني كلـها أمـور     

ن ن الوثائق املستدل بها ال تثبت بوضوح املتـسبب يف حـادث احلريـق أل              إثابتة ف 
حيل املـؤمن الـذي دفـع       "نه  أمن مدونة التأمني تنص صراحة على        47الفصل  

غيـار الـذين تـسببوا      ألويه ضد ا  اتعويض التأمني حمل املؤمن له يف حقوقه ودع       
ن تقرير اخلبري املدىل به والـذي حـدد األضـرار           أ و ،"…بفعلهم يف الضرر الناجم   

 تأييد احلكـم    وانتهت إىل " ثر فيما خيص املسؤولية   أن يكون له    أاحلاصلة ال ميكن    
ن ألاملستأنف فيما قضت به من عدم قبول الطلب ومل خترق املقتضيات أعـاله              

إعماهلا يستلزم أن تكون األشياء أو فعل الغري هـي الـسبب املباشـر يف حـدوث                 
 فتكون احملكمة قد عللـت      ،األضرار واحلجج املدىل بها غري كافية يف إثبات ذلك        

   .كان ما بالوسائل غري جدير باالعتبارقرارها مبا يكفي وركزته على أساس و
 

  ابـبـذه األسـهـل
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐مليكــة بنديــان      السيدة   :املقرر –عبد الرمحان مزور     السيد   :الرئيس
  .احممد بلقسيوية السيد :احملامي العام
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  736القرار عدد 

  2011  ماي 19الصادر بتاريخ 
  306/3/1/2011 ددعيف امللف التجاري 

 

  

  تأمني حبري
  . اسرتجاع مصاريف النقل‐ التأمني عن احلريق ‐

 من اتفاقية األمم املتحـدة      5مسؤولية الناقل البحري عمال مبقتضيات املادة       
 ال ختص إال العوار واخلـصاص الـذي يلحـق           1978للنقل البحري للبضائع لعام     

دها املرسـل إليـه     البضاعة وهي حتت عهدته، فهي ال تشمل اخلسارة اليت يتكب         
  .جراء حتمله مصاريف أديت عن البضاعة املعيبة

وما دام العوار الالحق بالبضاعة املنقولة بسبب احلريق عوض عنه املرسـل            
إليه من طرف مؤمنه، فإن مصاريف اجلمرك ورسوم مكتـب اسـتغالل املـوانئ              

مـا مـن    والتعشري والنقل وإيداع البضاعة وسحبها وما شابه ذلك و اليت تؤدى دائ           
قبل املرسل إليه مقابل استرياده البضاعة وسـحبها وإفراغهـا سـواء تـضررت              
البضاعة أم مت إفراغها سليمة، ال تندرج ضمن األضرار املعوض عنهـا مبقتـضى              

  .عقد التأمني
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه الـصادر عـن             
 حتـت رقـم     4199/08/9 يف امللـف رقـم       19/1/2010ناف بتـاريخ    حمكمة االستئ 

 أن الطالبة شركة كراديركو تقدمت مبقال أمام احملكمة التجارية بالـدار            0232/10
البيضاء عرضت فيه أنها أصالة عن نفسها ونيابة عـن شـركات علـف سـايس                
وليديك وسافوب وسايس سرييال وعلف إيلفاج شتوكة وزنكازي وعلف احملمديـة           
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  طنا من الذرة مت نقلها على منت البـاخرة        23.840,37صماليم وصفيد، استوردت    و
، وأنه تبني أثناء    16/3/2003اليت وصلت إىل ميناء الدار البيضاء بتاريخ        " لونسطار"

عمليات اإلفراغ أن جزءا هاما من محولة السفينة حلقته عواريـات فادحـة إثـر               
 على تـأمني يغطـي اخلـسائر الالحقـة          ، وأنها تتوفر  5اندالع حريق بالعنرب رقم     

بالبضاعة يف حدود قيمتها األصلية مضافة إليها وجيبة النقل وال تتوفر يف املقابـل              
على تأمني يغطي حقوق اجلمرك واملصاريف املستحقة على البضاعة كاملكوس          
اجلمركية ومصاريف اإليداع والوضع على الرصيف إضافة إىل مـصاريف اإلبـادة            

 درهم، وأن البنك املغريب للتجارة اخلارجية       538.928 البالغة قيمتها    وأتعاب اخلربة 
 بتاريخ  780005400195ضمن أداء التعويضات املستحقة مبقتضى عقد كفالة عدد         

 وأن مسؤولية الناقل ثابتة ملتمسة احلكم عليهما بأدائهما هلـا تـضامنا             4/4/2005
وأجـاب املـدعى    . لب والصائر املبلغ املذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الط       

موضحا بأن مسؤولية الناقل البحـري تنحـصر يف         " لونسطار"عليه ربان الباخرة    
الضرر املباشر الالحق بالبضاعة كتلفها أو هالكها مبناسـبة عمليـة النقـل، وأن              
مصاريف التعشري واجلمرك ومصاريف الشحن واإلفراغ تقع على عاتق املرسـل           

 من اتفاقية هـامبورغ     5 لفائدته، وأن مقتضيات املادة      إليه الذي استورد البضاعة   
نصت على أن الناقل يسأل عن اخلسائر الناجتة عن هالك البضاعة أو تلفها وكذا              

 من نفـس االتفاقيـة حـددت        6تلك الناجتة عن التأخري يف التسليم كما أن املادة          
الرامـي إىل   مسؤولية الناقل عن اهلالك والتأخري يف التسليم، وأن طلب املدعيـة            

التصريح مبسؤولية الناقل البحري عن توابع استرياد البضاعة يفتقـر إىل الـسند             
وأجاب املدعى عليه الثاين بأنـه لـيس مـدينا          . القانوين ملتمسا التصريح برفضه   

للمدعية وأن التضامن ال يفرتض ويلزم أن ينشأ عن العقد، وأن عقد الكفالة نـص               
ال بعد اتفاق صلح مكتوب أو حكـم قـضائي،          على أن الضمان ال يصبح مستحقا إ      

وبعد االنتهاء من مناقـشة القـضية صـدر احلكـم           . ملتمسا إخراجه من الدعوى   
القاضي برفض الطلب، أيدته حمكمـة االسـتئناف التجاريـة مبقتـضى قرارهـا              

  .املطعون فيه
  :يف شأن الوسيلة الفريدة

هـامبورغ   مـن اتفاقيـة      5حيث تنعى الطاعنة على القـرار خـرق املـادة           
 من القانون البحري وعدم كفاية التعليل وانعدام األسـاس          310ومقتضيات املادة   

القانوين، بدعوى أن القرار املطعون فيه اعترب أن مسؤولية الناقل البحري عمـال             
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 من اتفاقية هامبورغ ال ختص إال العوار واخلصاص الذي          6 و 5مبقتضيات الفصلني   
ن هذه املسؤولية ال تـشمل اخلـسارة الـيت      يلحق البضاعة وهي حتت عهدته، وأ     

يتكبدها املتلقي جراء حتمله مصاريف أديت عن بضاعة فقدت قيمتها التجاريـة            
بسبب العوار الذي حلقها، يف حني أن ما ذهب إليه القرار أسس على تأويل خاطئ               

 78 من اتفاقية هامبورغ وشكل خرقا ملقتـضيات الفـصلني           5ملقتضيات الفصل   
 االلتزامات والعقود، فالفصل اخلامس املـذكور مل جيعـل الناقـل             من قانون  98و

مسؤوال عن هالك البضاعة أو تلفها فحسب بل جعله مسؤوال كـذلك عـن كـل                
خسارة ناجتة عن هالك البضاعة أو تلفها ألن مـصطلح اخلـسارة أوسـع مـن                
 مصطلح اهلالك وميتد مدلوله إىل كل ضرر يلحق املتلقي نتيجة اهلالك أو العوار            

الذي يلحق البضاعة املنقولة أثناء تواجدها حتت عهـدة الناقـل البحـري، وأن              
املصاريف املطالب بها إن كانت تؤدى بالفعل سواء تضررت البضاعة أم ال فـإن              
اجلزء املؤدى منها عن بضاعة فقدت قيمتها التجارية سواء كليا أو جزئيا يـشكل              

 من اتفاقية   5سب مدلول املادة    خسارة ناجتة عن اهلالك أو التلف الذي أصابها ح        
هامبورغ، وأن القرار برده طلب العارضة استنادا إىل التعليل املنتقد أساء تطبيـق             
الفصل اخلامس من اتفاقية هامبورغ وجاء غري مرتكز على أسـاس قـانوين، كمـا               

 من قانون االلتزامات والعقود ألنه يتجلـى مـن          98 و 78خرق مقتضيات الفصلني    
 املذكور أن جمرد ثبوت اخلطأ والضرر وقيام عالقة سـببية           78مقتضيات الفصل   

 مـن قـانون     98بينهما ترتتب عنه مسؤولية التعـويض وأن مقتـضيات الفـصل            
الضرر يف اجلرائم وأشباه اجلرائم، هو اخلسارة       : "االلتزامات والعقود نصت على أن    

ىل اليت حلقت املدعي فعال واملصروفات الضرورية الـيت اضـطر أو سيـضطر إ             
إنفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حـرم مـن نفـع يف      

 من اتفاقية   6 و 5وإن مقتضيات الفصلني    ". دائرة احلدود العادية لنتائج هذا الفعل     
 من قانون االلتزامات والعقـود،      98 و 78هامبورغ ال تتعارض ومقتضيات الفصلني      

كبدها املتلقي جراء حتمله مصاريف اضـطر       طاملا أنها مل تستثن اخلسارة اليت يت      
كما . إىل أدائها عن بضاعة فقدت قيمتها التجارية بسبب العوار الكلي الذي حلقها           

 من القانون البحري وأساء تطبيقهـا عنـدما         310أن القرار خرق مقتضيات املادة      
تؤدى دائمـا مـن     "أورد يف تعليالته أن املصاريف املطالب بها من طرف العارضة           

ل املرسل إليه سواء تضررت البضاعة أم مت إفراغها سليمة وهي بذلك ختـرج              قب
عن دائرة املصاريف فوق العادة اليت نظمها املشرع من خالل مقتضيات الفصل            

 وما يليه من القانون التجاري البحري واليت تصرف كما هو مفصل يف الفـصل    310
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ات ال تتعلق بإنقاذ البضاعة      الشيء الذي هو غري متوفر يف النازلة إذ املصروف         314
يف حني أن املصاريف املطالب بها تؤدى عادة عن بضاعة سليمة           ...". أو السفينة   

وأن املصاريف املؤداة عن بضاعة فقدت قيمتها التجارية لوجـوب األداء بغـض             
النظر عن احلالة اليت توجد عليها البضاعة ال ميكن يف أي حال من األحوال اعتبار               

ل املصاريف العادية، وأن أداء رسوم مجركية ومصاريف خمتلفة عـن    أدائها من قب  
بضاعة فاقدة ألية قيمة جتارية ال ميكن أن تعترب مصاريف فوق العادة باعتبـار أن               
األداء ليس له من الناحية العملية أي مقابل، وأنه اعتبارا لكل ما ذكر يتعني نقـض                

  .القرار
ية األمم املتحدة للنقـل البحـري        من اتفاق  5 مبقتضى املادة    لكن، حيث إنه  

فإن الناقل يسأل عن اخلسارة الناجتة عـن        ) قواعد هامبورغ  (1978للبضائع لعام   
هالك البضائع أو تلفها وكذلك الناجتة عن التأخري يف التسليم إذا وقـع احلـادث               
الذي تسبب يف اهلالك أو التلف أو التأخري أثناء وجود البضائع يف عهدته، وحددت              

 منها مسؤولية الناقل عن اخلسارة الناجتة عن هالك البضائع أو تلفها يف             6 املادة
 وحـدة   2.5 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو            835مبلغ يعادل   

حسابية عن كل كيلوغرام من البضاعة يهلك أو يتلف، ومؤدى ذلك أن مـسؤولية              
واإلفراغ، واحملكمـة   الناقل البحري ال تشمل مصاريف التعشري واجلمرك والشحن         

مصدرة القرار املطعون فيه اليت اعتربت أن مسؤولية الناقـل البحـري تنظمهـا              
 من اتفاقية هامبورغ، وأن العوار الذي حلـق البـضاعة           6 و 5مقتضيات الفصلني   

بإقرار الطاعنة هو تعرض جزء منها للحريق عوضت عنه من طرف مؤمنتها مبـا              
ختص مصاريف اجلمرك   ) الطاعنة(لب بها   املصاريف اليت تطا  "جاءت به من أن     

ورسوم مكتب استغالل املوانئ والتعشري والنقل وإيداع البضاعة وسحبها وما شابه           
ذلك، وهي بذلك مصروفات أدتها الطاعنة مقابل اسـترياد البـضاعة وسـحبها             
وإفراغها، وأن هذه املصاريف تؤدى دائما من قبل املرسل إليـه سـواء تـضررت     

إفراغها سليمة وهي بذلك خترج عن دائرة املصاريف فوق العـادة           البضاعة أم مت    
 وما يليه من القانون التجاري      310اليت نظمها املشرع من خالل مقتضيات الفصل        
، الشيء الذي هو غري متـوفر       314البحري واليت تصرف كما هو مفصل يف الفصل         

 اتفاقيـة هـامبورغ      من 5يف النازلة، سايرت املبدأ القانوين املذكور وطبقت املادة         
 من قانون االلتزامـات     98 و 78تطبيقا سليما، وخبصوص ما أثري من خرق الفصلني         

والعقود فال عالقة له بالنازلة، ويكون القرار معلال تعليال كافيا ومرتكزا على أساس             
  .والوسيلة على غري أساس
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  ألجـلــه
  .  برفض الطلب األعلىاجمللس قضى

 ‐ الـسيد الـسعيد شـوكيب        :املقـرر  –الناصـري  السيدة الباتول    :الرئيس
  . السيد السعيد سعداوي:احملامي العام
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  491القرار عدد 

  2011  مارس 31الصادر بتاريخ 
  280/3/2/2010 عدديف امللف التجاري  

 

  

  مفوض قضائي
  . شهادة التسليم‐ طريقة التبليغ ‐

ـ     املفوض القضائي    يعترب   غ، والـيت تنجـز     مؤهال قانونا للقيام بعمليات التبلي
 ، إىل املعـين بـاألمر      منها ثالثة أصول يسلم األول   حسب ما هو منصوص عليه يف       

 املطعـون    والقرار ،بالثالث مبكتبه  املفوض   وحيتفظ،  ويودع الثاين مبلف احملكمة   
 أنهـا وحـدها      شهادة التسليم باعتبـار    إجنازملا أوجب لصحة عملية التبليغ      فيه  

تبليـغ ال   ال املفوض القضائي يف حمـضر       ن طرف  م ما دون أن  و،  املعتربة لصحته 
 املنظم ملهنة   81.03من القانون رقم     18و 15تني  ملاد ا خرقيكون قد    لهيعترب مثبتا   

   .املفوضني القضائيني
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

ن احلـسن اميـوهن     أتفيد الوقائع اليت انبىن عليها القـرار املطعـون فيـه            
نه يكري لورثـة التلـسغاين      أجتارية البيضاء عرض فيه      قدم مقاال أمام     "الطالب"
 2006 درهم توقفوا عن أدائها منـذ شـتنرب        500 حمال مبشاهرة قدرها     "املطلوبني"

نذرهم من أجل أدائها فلم ميارسوا مـسطرة الـصلح ممـا            أ ف 2007إىل متم مارس    
 احلكـم   اإلنـذار أصبحوا معه حمتلني بدون سند ملتمسا بعـد املـصادقة علـى             

 وبعد  ،ذ بذمتهم ل من احملل هم ومن يقوم مقامهم وأدائهم له الكراء املتخ          راغهمبإف
 وحمـضر   اإلنـذار  بنسخة   واإلدالء إنذارجواب املدعى عليهما بنفي توصلهما بأي       

ال يقوم دليال قاطعا على توصلهما شخـصيا بـه ويف حالـة التمـسك بـه                  تبليغه
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مة التجارية بعـدم قبـول      ن إىل الطعن فيه بالزور قضت احملك      يسيكونان مضطر 
 3500 وأداء املدعى عليهما للمدعي مبلـغ        باإلفراغ اإلشعارطلب املصادقة على    

 350 ومبلـغ    2007 ملتم مارس    2006درهم عن واجبات كراء املدة من فاتح شتنرب         
 حبكم استأنفه املدعي استئنافا     ،درهم عن واجب ضريبة النظافة عن نفس املدة       

دخـل املـستأنف األصـلي املـسمى        أتئنافا فرعيا كما     واملدعى عليهما اس   أصليا
 فقضت  ، خيص املدة الالحقة للمحكوم بها     إضافيابوسليم يف الدعوى وقدم مقاال      

لغـاء  إ و اإلضـايف  والطلـب    اإلدخالحمكمة االستئناف التجارية بعدم قبول طلب       
 احلكم املستأنف فيما قضى به من أداء كراء وضريبة النظافة عن املدة من فـاتح              

 واحلكم من جديد برفض الطلب املتعلق بهـا         2007  ملتم شهر مارس   2006دجنرب  
 درهم عن واجب كراء ونظافة املدة من شتنرب         1650وحصر املبلغ احملكوم به يف      

 مبقتـضى قرارهـا املطلـوب       ، ملتم نونرب من نفس السنة وتأييده يف الباقي        2006
ة التـسليم الـيت مل يـدل بهـا           مل تنجز بشأن تبليغه شهاد     اإلنذارن  أ"نقضه بعلة   

 اإلنـذار  ومبا أن الشهادة املعتربة قانونا للقول بصحة تبليغ          إشعارهالطاعن رغم   
 قانون املـسطرة املدنيـة     من   39هي شهادة التسليم املنصوص عليها يف الفصل        

 وخالفا ملا متـسك بــه       لإلنذارن ما ضمنه املفوض القضائي يف حمضر تبليغه         إف
 إال ال يعترب مثبتا للتبليـغ الـذي ال يكـون            أساسعـن غري   الطاعـن بشأن ذلك    

 اإلشـعار وأنه بعد تبليـغ     ... بالشهادة املنصوص عليها قانونا وهي شهادة التسليم      
ن عالقته باملكرتيني األصليني أصـبحت منتهيـة مبجـرد          إحبوالة احلق للمكري ف   

  ".علمه بالتفويت
  :يف شأن الوسيلة األوىل

 418ر خبرقه القانون املتمثـل يف خـرق الفـصلني           حيث يعيب الطاعن القرا   
 املـنظم   81.03 من القـانون     18 و 15 واملادتني   قانون االلتزامات والعقود   من   419و

 ذلك أن األعمال اليت يقوم بها املفوض القـضائي يف           ،ملهنة املفوضني القضائيني  
 إطار ممارسته ملهنته تكتسي صبغة رمسية مما جيعلـها قطعيـة الداللـة عمـال              

 وبإلقاء نظرة على احملضر املنجز من       قانون االلتزامات والعقود   من   419بالفصل  
طرف العون القضائي يتبني أنه تضمن كل البيانات اليت حـرص املـشرع علـى               
تضمينها بشهادة التسليم سواء املتعلقة باملتـسلم أو تـاريخ التـسليم أو توقيـع               

 القرار للقول بـبطالن     إليه اجتهمبثابة شهادة التسليم وما      املتسلم من عدمه وهو   
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 إليهـا  بشهادة التسليم يشكل خرقا للمقتضيات املـشار         اإلدالء لعدم   اإلنذارتبليغ  
  .أعاله

 املـنظم ملهنـة املفوضـني       81.03 من القانون رقم     15 املادة   نإ حيث   ،حقا
القضائيني منحت اختصاص القيام بعمليات التبليغ للمفوض القـضائي وحـددت     

 ،القانون املذكور الطريقة اليت يتبعها املفوض القضائي يف التبليغات         من   18املادة  
 يف ثالثة أصول يسلم األول إىل املعين باألمر ويـودع الثـاين     إجنازهاوذلك بوجوب   

مبلف احملكمة وحيتفظ املفوض القضائي بالثالث مبكتبـه والقـرار ملـا أوجـب            
هي املعتربة لـصحته ومـا       شهادة التسليم باعتبارها     إجنازلصحة عملية التبليغ    

 ال يعترب مثبتا للتبليغ يعترب يف غري        لإلنذاردونه املفوض القضائي يف حمضر تبليغه       
  . أعاله فعرض قضاءه للنقضإليهاحمله خلرقه املقتضيات املشار 

  

  ابـبـذه األسـهـل
  . فيهقضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون

 ‐حممـد بنزهـرة      الـسيد    :قـرر امل –عبد الرمحان مـزور      السيد   :الرئيس
  .احممد بلقسيوية السيد :احملامي العام
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  863 القرار عدد

  2011  يونيو 16 الصادر بتاريخ
  120/3/3/2011عدد  التجاري يف امللف

 

  

  تسوية قضائية
  . وضعية الكفيل املتضامن‐ حتقيق الديون ‐

مسطرة حتقيق الديون باعتبارها ناجتة عـن فـتح مـسطرة صـعوبات             إن  
 تنصب علـى الـديون الـيت علـى          ، يف وجه املدين املتوقف عن الدفع      ملقاولةا

مـن التخفيـضات أو   لوحدها  اليت تستفيد   و ، املفتوحة يف حقها املسطرة    املقاولة
ـ   ؤ أما كفال  ،التأجيالت الناجتة عنها     املقاولـة  دائـين ه بإمكـان    ها املتضامنون فإن

 القانون ما يلزم احملكمة اليت      ليس يف ،علما أنه   مقاضاتهم طبقا لإلجراءات العادية   
 بإيقاف البت فيها إىل حني انتهاء مـسطرة حتقيـق ديـون             الدعاوىبت يف تلك    ت

  .املدينة األصليةاملقاولة 
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

 ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمـة         ،حيث يستفاد من وثائق امللف    
 3386/3/6 يف امللفـني رقـم       4/5/2010ريخ  االستئناف التجارية بالدار البيضاء بتا    

تقدم ) بنك الوفاء وقت تقدمي الدعوى    ( أن املطلوب التجاري وفا بنك       2299/3/9و
 اجلديـدة للقنـاطر     املقاولـة  عرض فيه أن شـركة       ،مبقال لدى جتارية البيضاء   

ـ  8.528.715،62  وأنها مدينة له مببلغ    ،والطرق توجد يف حالة تسوية قضائية       ادرهم
طالب حممد كفل املدينة كفالة تضامنية مع التنازل الـصريح عـن الـدفع     وأن ال 

 الوديـة ألداء    احملاوالت درهم وأن مجيع     17.500.000 بالتجزئة والتجريد يف حدود   
 بذمة املدينة األصـلية     املخلدالدين مل تسفر عن نتيجة ملتمسا معاينة أن املبلغ          
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 من تاريخ توقيف كـل حـساب        % 75،12املذكور آنفا مع فوائده البنكية بسعر        هو
ومساع احلكم على املدعى عليه حممد بأداء املبلغ املذكور مع الفوائد وتعـويض             

 كما تقدم مبقال من أجل مواصلة الدعوى حبضور سـنديك           ،درهم 200.000قدره  
التسوية القضائية فأصدرت احملكمة التجارية حكمـا بعـدم قبـول الـدعوى يف              

يدة للقناطر والطرق وبأداء املـدعى عليـه حممـد           اجلد املقاولةمواجهة شركة   
درهـم ورفـض بـاقي       60.000 للمدعي مبلغ الدين املطلوب مع تعويض قـدره       

 اجلديدة للقناطر والطرق واحملكوم عليه      املقاولة استأنفه كل من شركة      ،الطلب
استئنافا أصليا كما استأنفه البنك استئنافا فرعيا وبعد ضم امللفني وتقدمي البنـك             

قال إصالحي باإلشهاد له بإصالح املسطرة جبعل الطلب أصـبح مقـدما مـن              مل
 قضت حمكمة االستئناف التجاريـة بـرد        ،طرف التجاري وفا بنك وإجراء خربتني     

  .االستئنافني األصليني واالستئناف الفرعي مبقتضى قرارها املطعون فيه
  :يف شأن الوسيلة الوحيدة يف فرعها األول

 ،القرار املطعون فيه فساد التعليل املوازي النعدامه      حيث ينعى الطاعن على     
بدعوى أنه مل يتوقف عن إثارة وجوب إيقاف البت إىل حني صدور حكم له حجية               

 ألن قيام مديونية الكفيـل مـرتبط        ، به يف مسطرة حتقيق الديون     املقضيالشيء  
ينة حجم   أصال وقيمة إذ أن دعوى البنك كانت ترمي إىل معا          املقاولةبقيام مديونية   

واحلكم على الطالب بأداء نفس املبلغ بصفته كفيال        ،  الدين يف حق املدينة األصلية    
 وال ميكـن للمحكمـة      ،إال أنه مت حتريكها بعد فتح املسطرة مما جعلها غري مقبولة          

إصدار حكم حبصر الدين يف مبلغ معـني ألن اجلهـة املختـصة هـي القاضـي                 
ها احملكمة حبصر الـدين هـي إذا كانـت           واحلالة الوحيدة اليت تبت في     ،املنتدب

 وأنه يف النازلة فإن الدعوى مت حتريكها بعد صدور حكم فـتح          ،هناك دعوى جارية  
املسطرة فبالتايل فهي ليست دعوى جارية وبالتايل فإن دينه ككفيل يتبـع الـدين      

 وبذلك يظل من غـري املتيـسر القـول          ،األصلي وجودا أو عدما وسقفا وحتديدا     
 مل حيدد يف إطار حتقيق الديون مع العلم أن املـسطرة املـذكورة              بصحته مادام 

ختفى يف اجتاه ختفيض الدين واقتطـاع مبـالغ          تعرف حركية حسابية وقانونية ال    
 والقرار مل يستجب لطلب إيقاف البت واعترب أنـه غـري            ،معينة من جهات معينة   

د استئنافيا أي أن    مربر مادام مقرر القاضي املنتدب املعاين لوجود دعوى جارية أي         
حتقيق الدين بني يدي قضاة املوضوع مث أيد احلكم القاضي بعدم قبول الطلـب              
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يف مواجهة املدينة األصلية مما يعين أن حتقيق الديون لن يتم نهائيا ال من طـرف                
  .القاضي املنتدب وال قضاء املوضوع مما جيعله عرضة للنقض

 التضامنية أن للـدائن أن       فإن من خصائص الكفالة    حيث إنه من جهة    ،لكن
يرجع على الكفيل املتضامن قبل مطالبة املدين األصلي أو أن يطالبهما معا دون             

مـن جهـة     كما أنه    ،أن يرتتب على مطالبة أحدهما سقوط حقه يف مطالبة اآلخر         
فإن مسطرة حتقيق الديون باعتبارها ناجتة عن فتح مـسطرة صـعوبات            أخرى  
 املقاولةوقف عن الدفع تنصب على الديون اليت على          يف وجه املدين املت    املقاولة

املفتوحة يف حقها املسطرة وهي اليت تستفيد مـن التخفيـضات أو التـأجيالت              
فإن للدائنني مقاضـاتهم     ‐ كما يف النازلة   ‐ها املتضامنون   ؤ أما كفال  ،الناجتة عنها 

يف تلـك   بـت   تطبقا لإلجراءات العادية وليس يف القانون ما يلزم احملكمـة الـيت             
 ، بإيقاف البت فيها إىل حني انتهاء مسطرة حتقيق ديون املدينة األصـلية            الدعاوى

بت هلا من وثائق امللـف أن البنـك         ثواحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت       
الدائن قد صرح بديونه لدى السنديك وصرحت بتأييد احلكم املستأنف القاضـي            

دينة األصلية لتقدميه بعد صدور احلكـم       بعدم قبول الطلب املقدم يف مواجهة امل      
 معتـربة أن الكفيـل      ،بفتح املسطرة ولكون الدين نشأ قبل صدور احلكم املذكور        

 تكون قد سايرت جممل     ،يبقى ملزما يف إطار عقد الكفالة املوقع من طرفه باألداء         
 املفتوحـة يف حقهـا      باملقاولـة ما ذكر باعتبار أن مسطرة حتقيق الديون تتعلـق          

التسوية وال تعين الطالب بصفته كفيال متضامنا والـذي يبقـى للـدائن             مسطرة  
 وال وجود ألي نـص يفـرض إيقـاف البـت يف             ،مقاضاته يف إطار القواعد العامة    

جاء يف القـرار      وما ،الدعوى املوجهة ضده إىل حني انتهاء مسطرة حتقيق الديون        
رد تزيد يستقيم   جم من صدور أمر القاضي املنتدب مبعاينة وجود دعوى جارية هو         

 األمـر الـذي     ،بدونه القرار اعتبارا لكون ذلك يهم املدينة األصلية وليس الكفيـل          
  . أساسيكون معه القرار معلال تعليال سليما والفرع من الوسيلة على غري 

  :يف شأن الوسيلة الوحيدة يف فرعها الثاين
 ،ي النعدامه حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه فساد التعليل املواز         

بدعوى أنه متسك بكون املطلوب تدخل يف الدعوى استئنافيا بعلة أنه حل حمـل              
بنك الوفاء دون أن تسعفه الوثائق املدىل بها إلثبات صفته خصوصا أن ما أديل به               

عملية التشطيب على وفا بنك من السجل التجاري وكذا مستخرج يفيد تغيري             هو
نك وال تفيد حلوله حمل بنك الوفـاء وال عمليـة            التجاري إىل التجاري وفا ب     االسم
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 إال أن القرار رد ما أثري بأن الطالب نفسه أدىل مبقـال إصـالحي مـع أن                  ،اإلدماج
املقال املذكور جاء على إثر االستئناف الفرعي كإجراء احرتازي وال يشكل إقـرارا             

  .قضائيا مما يعرضه للنقض
إن املقال اإلصالحي للطالـب مل       حيث إنه وخالفا ملا ورد يف الوسيلة ف        ،لكن

يتم تقدميه بناء على االستئناف الفرعي للمطلوب الذي ورد يف اسم بنـك الوفـاء               
وليس يف اسم التجاري وفا بنك بل إن املقال اإلصـالحي املـذكور قـدم بتـاريخ              

 مستندا على واقعة إدماج بنك الوفاء يف البنك التجاري واليت نتج عنها             14/6/2005
 وهي العملية الثابتـة لـيس مـن خـالل فقـط شـهادة               ،اري وفا بنك  ميالد التج 

التشطيب على وفا بنك من السجل التجاري وتسجيل التجاري وفا بنك بـه بـل               
 وكـذا إيداعـه     31/12/2004كذلك من خالل حمضر اجلمعية العموميـة لتـاريخ          
 وتثبـت عمليـة     24/6/2008وإشهاره وهي وثائق مدىل بها مبذكرة البنك جللـسة          

  .  والوسيلة غري مقبولةدماجاإل
  

  ابـبـذه األسـهـل
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐عبـد الـسالم الوهـايب        السيد   :املقرر –زبيدة تكالنيت    السيدة   :الرئيس
  .رشيد بناين السيد :احملامي العام
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  635 القرار عدد

  2011  أبريل 28الصادر بتاريخ 
  1283/3/2/2010 عدديف امللف التجاري 

 

  

  تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة 
  . العربة بوقت انتقال احلق‐ خلف خاص‐ صفة الغري ‐

من يكتسب حقا على شيء معني ال يعترب خلفـا خاصـا ممـثال يف الـدعوى                 
ال   أي أن حجية احلكم    احلق له، املقامة من أو على سلفه إال إذا رفعت قبل انتقال           

وى سابقة على اكتساب اخللف اخلاص      متتد إىل اخللف اخلاص إال إذا كانت الدع       
 تعـرض الغـري اخلـارج عـن     القرار ملا أسس قضاءه على أن املتعـرض  و ،حلقه

 قد خـرق القاعـدة      يكون يف الدعوى اليت رفعت ضد سلفه        ال ممث اخلصومة كان 
  .القانونية املذكورة

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 ن ورثة حلـسن   أ ،ن فيه حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعو       

 مورثهم ميلك مناصـفة مـع       أن قدموا مقاال أمام جتارية البيضاء عرضوا فيه         )از(
 ومل ميكنهم من    89 حمال جتاريا يستغل كمقهى والكائن بزنقة خريبكة رقم          )ه(امحد  

 حالة الشياع وتعيني خبري لتحديد مثن افتتاح مـزاد       بإنهاءنصيبهم ملتمسني احلكم    
 إىل  1/1/1990وقيمة استغالله ومتكينهم من واجبهم عن املدة من         األصل التجاري   

 فقضت احملكمة التجارية وفق الطلب وحددت مثن انطالق املزاد يف           ،يوم التنفيذ 
التخفـيض بأقـساط متتاليـة ومتكـني        أو   قابل للزيـادة     ا درهم 20،122.419 مبلغ

 296 454 مبلـغ     للمـدعني  )ه(محد  أاستيفاء نصف منتوج البيع وأداء       املدعني من 
 حبكم اسـتأنفه    ،جناز اخلربة إ إىل تاريخ    1990درهم عن األرباح املستحقة هلم من       
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 بتاريخ  4600/07 فأيدته حمكمة االستئناف التجارية مبقتضى قرارها عدد         )ه(امحد  
 مجالو )ح( الذي تعرض عليه كل من فاطنة        935/7/2006 ملف عدد    11/10/2007
ان استنادا على أن احملكوم عليه تصدق بواجبـه          وعمر وخدجية ونادية وسفي    )ه(

 فأصبحوا املالكني والدعوى قدمت ضد من مل يعد         17/6/2002على أبنائه بتاريخ    
 احلكـم االبتـدائي     وإلغـاء  القـرار    إبطال والتمسوا   ،مالكا لنصف األصل التجاري   

والتصدي واحلكم بعدم قبول الطلب األصلي واملضاد شكال واحتياطيـا رفـض            
 فقضت حمكمة االستئناف التجارية بقبول تعـرض الغـري اخلـارج عـن              ،الطلب

 درهـم   300اخلصومة شكال ورفضه موضوعا مع تغرمي املتعرضني بغرامة قدرها          
ن املتعرضـني بـصفتهم خلفـا خاصـا         أمبقتضى قرارها املطلوب نقضه بعلة      

يف  حقهم ويعتربون ممثلني     إلشهارللمتصدق كان عليهم سلوك املسطرة القانونية       
 حالة الشياع وال ميكن اعتبارهم من الغري وممن له          إلنهاءالدعوى اليت رفعت ضده     

  .سلوك طريق الطعن بالتعرض تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة
  :يف شأن الوسيلة الفريدة

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكـازه علـى أسـاس قـانوين خلرقـه               
 مـن   بإشـهاد  ذلك أنهم أدلوا     ،عقود من قانون االلتزامات وال    57مقتضيات الفصل   

 لتدعيم تعرضهم اخلـارج  17/6/2002طرف املتصدق عليهم مصادق عليه بتاريخ    
 ، املذكور 57عن اخلصومة واملتصدق به ال حيرم القانون التعامل به عمال بالفصل            

 اعتـربهم خلفـا   إذلكن القرار مل يعترب ذمة املتصدق واملتصدق عليهم مـستقلة         
ن كانوا  إ املتصدق الزال حيا كما مت اعتبارهم ممثلني يف الدعوى و          خاصا واحلال أن  

  .غري مدخلني وال متدخلني
 ذلـك أن املتعرضـني      ، صحة ما نعاه الطاعنون على القرار      تبني حقا حيث 

 تعرضهم على عقد الصدقة املـصحح       أسسواتعرض الغري اخلارج عن اخلصومة      
عوى موضوع نازلة احلال قـدمت       بينما الد  17/6/2002إمضاء املتصدق به بتاريخ     

 وملا كان من يكتسب حقا على شيء معني ال يعترب خلفا خاصا             ،9/9/2003بتاريخ  
 أي أن   ،ممثال يف الدعوى املقامة من أو على سلفه إال إذا رفعت قبل انتقال الشيء             

حجية احلكم ال متتد إىل اخللف اخلاص إال إذا كانت الدعوى سابقة على اكتساب              
ص حلقه فالقرار ملا أسس قضاءه على أن املتعرضني يعتربون ممثلني           اخللف اخلا 

يف الدعوى اليت رفعت ضد سلفهم بإنهاء حالة الشياع رغم املعطيات أعاله قـد              
  .خرق القاعدة القانونية املذكورة فعرض قضاءه للنقض
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  ابـبـذه األسـهـل
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐حممـد بنزهـرة      الـسيد    :املقـرر  – عبد الرمحان مـزور     السيد :الرئيس
   .احممد بلقسيوية السيد :احملامي العام
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  629القرار عدد 

  2011  أبريل 28الصادر بتاريخ 
  973/3/2/2010 عدديف امللف التجاري 

 

  

  تقادم 
 أثره يف مواجهة بـاقي   ‐ أداء وريث املدين قسطا من الدين        ‐ انقطاع   ‐
  .الورثة

 التقادم متصلة بشخص طريف االلتزام وبذلك فإن األثر يقتصر          طاعانقأسباب  
 مـن   قـسط احملكمة ملا اعتـربت أن أداء       ، و على من قام بشخصه بسبب القطع     

الدين الناتج عن املعاملة موضوع النزاع من طرف بعض ورثة اهلالك بعد وفاتـه              
 تكـون قـد      من قانون االلتزامات والعقود    382جيعل التقادم ينقطع عمال بالفصل      

أن املدين ال   "  على تعليل يتعارض مع مبدأ       هأحكام التقادم وبنت  يف قرارها   خرقت  
  ".ميثل باقي املدينني فيما يضر

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 ومن القرار املطعون فيه الـصادر عـن         ،حيث يستفاد من مستندات امللف    

أنه سـبق   ) س(ض حممد   دعاء املطلوب يف النق   احمكمة االستئناف التجارية بفاس     
أن زود مورث الطاعنني بتجهيـزات وأدوات بنـاء علـى طلـب وبلـغ جممـوع                 

 وأنه بعد مطالبة ورثته باألداء      ادرهم 532.100,73  له التجهيزات واخلدمات املقدمة  
أدى البعض حصته من الدين يف حني بقي املدعى عليهم مـدينني لـه بنـصيبهم                

 76.927,06ن إنـصاف ويـامسني ب   القاصـرت  واا درهم 65.937,49األرملة جناة ب
 واالبن ادرهم  76.927,06 واالبن حممد ب ادرهم  76.927,06 واالبن صهيب بادرهم

 درهم طالبا احلكم عليهم بأداء املبلغ اإلمجايل للدين وقدره  76.927,06حسن ب 
  حسب حصة كل وارث وبأدائهم متـضامنني تعويـضا قـدره           ادرهم 373.645,73



 

  ص 197 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

 وبعد إجراء حبث يف النازلة وإجراء خربة عهدت للخـبري احلـسن             امدره 40.000
 أصدرت احملكمـة  ادرهم  145.075,50فهمي الذي خلص إىل حتديد مبلغ الدين يف
 حـسب  ادرهم  145.075,50  مبلغبأداءالتجارية بوجدة حكما على املدعى عليهم 

ـ             وم علـيهم   مناب كل واحد منهم من الرتكة وبرفض باقي الطلب اسـتأنفه احملك
  .وأيدته حمكمة االستئناف بقرارها املطلوب نقضه

 خـرق   الوسـيلة الثانيـة     يف حيث من مجلة ما يعيبه الطاعنان على القرار       
 ذلك أن حمكمة    ، من قانون االلتزامات والعقود    411 و 388 و 382مقتضيات الفصول   

من الدين  أن أداء جزء    "االستئناف التجارية استبعدت الدفع بالتقادم بعلة مفادها        
الناتج عن املعاملة موضوع النزاع من طرف بعض الورثة بعد وفاته جيعل التقادم             

 وهي علة ال تـستقيم      ،"من قانون االلتزامات والعقود    382منقطعا بصريح الفصل    
ألن الفصل املذكور يطبق يف حالة وجود أمر يعرتف مبقتضاه املدين وليس ورثته             

يباشره املدين نفسه وهذا املنحى جيد سنده       ومقتضياته تتحدث عن األداء الذي      
 من نفس القانون واليت تنص على أن إقرار الوارث ليس           411يف مقتضيات الفصل    

حجة على باقي الورثة وال يلزم صاحبه إال بالنسبة إىل نصيبه ويف حدود حـصته               
 واحملكمة بنهجها ذلك تكون قد خرقت أحكام التقادم املتمسك بها من            ة،من الرتك 

  .ف الطاعنني مما يعرض القرار للنقضطر
 وبـذلك فـإن     ، أسباب قطع التقادم متصلة بشخص طريف االلتزام       حيث إن 

 كما أنه بالرجوع إىل مقتـضيات       ،األثر يقتصر على من قام بشخصه بسبب القطع       
ن املشرع اعترب أن اإلقرار حجـة       أ من قانون االلتزامات والعقود يتبني       411الفصل  

 ،بالتايل فإن أثره ال يتعدى املدين املقر إىل غريه من الـدائنني           قاصرة على املقر و   
وأن احملكمة ملا اعتربت أن أداء جزء من الدين الناتج عن املعاملة موضوع النزاع              

 382من طرف بعض ورثة اهلالك بعد وفاته جيعل التقادم ينقطع عمال بالفـصل              
ادم احملتج بها بالوسيلة    من قانون االلتزامات والعقود تكون قد خرقت أحكام التق        

وبنت قرارها على تعليل يتعارض مع املبدأ القاضي بأن املـدين ال ميثـل بـاقي                
 األمر الذي جيعل ما نعته الوسيلة واردا على القـرار موجبـا             ،املدينني فيما يضر  

  . لنقضه
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  ابـبـذه األسـهـل
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐لطيفـة رضـا      الـسيدة    :املقـرر  – عبد الرمحان مـزور    السيد   :الرئيس 
  .احممد بلقسيوية السيد :احملامي العام
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   تعليق

  انقطاع التقادم بسبب أداء قسط من الدين من طرف أحد الورثة
 

  

  عبد الرمحان مزور. ذ
  رئيس غرفة مبحكمة النقض

  

 السـتقرار  يعترب التقادم من أسباب انقضاء االلتزام، ذلك أن املشرع رعيا منه     
املعامالت وضع ضوابط معينة وحدد آجاال للمطالبـة بـاحلقوق حتـت طائلـة              
سقوط احلق يف املطالبة بها إذا مل يقدم طلب بشأنها داخل اآلجال احملددة هلا،              
إال أنه أدخل استثناء على هذه القاعدة مؤداه أن القيام ببعض اإلجراءات من شأنه              

نظر عن مصريها وما إذا استجابت للطلب       قطع التقادم كتقدمي دعوى، بصرف ال     
أو انتهت بعدم القبول خللل شكلي بها، فهذا اإلجراء من شأنه قطع أمد التقـادم               
ليبدأ أجل جديد يلي تاريخ صدور احلكم املذكور، بل ولو قدمت هـذه الـدعوى               
أمام جهة قضائية غري خمتصة وانتهت بصدور حكم بعدم االختصاص من شـأنها             

تقادم، وإذا كانت هذه القواعد ال تثري إشكاال بشأن عالقـة ثنائيـة             بدورها قطع ال  
منحصرة بني دائن ومدين فإن األمر ليس كذلك عندما تتسع دائرة هذه العالقـة              
لتشمل أشخاصا متعددين، ذلك أن انقطاع التقادم وبدأ سريان أجل تقادم جديـد             

م، كما لـو كـان الـدين        ال يتعدى أثره الدائن الذي باشر اإلجراء الذي قطع التقاد         
كل حسب نصيبه من تركة اهلالك وجتـزأ علـيهم          ) ورثة(عائدا لعدد من الدائنني     

واستصدر أحدهم إجراء ما ضد املدين قطع مبقتضاه التقادم فال ميكـن لبـاقي              
الدائنني لنفس املدين االستفادة من إجراء القطع هذا، بل مفعـول ذلـك يبقـى               

كما أن اإلجراء الذي يقوم به الدائن ضـد كفيـل           منحصرا يف الدائن الذي باشره،      
فليس من شأنه قطعـه     ) الكفيل(املدين إذا كان من شأنه قطع التقادم ضد األول          

ضد املدين والعكس صحيح، كما أن مطالبة أحد املدينني بأداء نصيبه من الـدين              
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ـ              ة مقابل حصته يف تركة اهلالك ال جيعل التقادم ينقطع بالنسبة للبـاقي باملطالب
  .املذكورة، إذ األثر ينحصر يف من قام بنفسه بفعل القطع

والقرار موضوع التعليق عاجل هذه احلالة األخرية، ذلـك أن املـدين تقـدم              
بدعوى مفادها أنه زود موروث املدعى عليهم بتجهيزات وأدوات بناء على طلب            

بـة   درهما، وبعـد مطال    532.100وبلغ جمموع التجهيزات واخلدمات املقدم مبلغ       
ورثته باألداء أدى البعض حصته من الدين وبقي البـاقي مـدينني لـه بنـصيبهم                
ملتمسا احلكم على كل واحد منهم باألداء يف حدود حـصة كـل واحـد يف اإلرث                 
فاستجابت احملكمة التجارية للطلب وأيدته حمكمة االستئناف التجارية بقرار كان          

ستبعدت الدفع بالتقـادم    موضوع طعن بالنقض أسس على أن احملكمة مصدرته ا        
أن أداء جزء من الدين الناتج عن املعاملة موضوع النزاع من طـرف             "بعلة مفادها   

 مـن   382بعض الورثة بعد وفاة موروثهم جيعل التقادم منقطعا بصريح الفـصل            
" وهو ما تصدى له القرار موضوع التعليق بالنقض بعلة        "قانون االلتزامات والعقود    

م متصلة بشخص طريف االلتزام وبذلك فاألثر يقتصر علـى          أن أسباب قطع التقاد   
 مـن قـانون االلتزامـات       411من قام بشخصه بسبب القطع ومقتضيات الفصل        

والعقود صرحية يف أن اإلقرار حجة قاصرة على املقر وبالتايل فإن أثره ال يتعـدى               
تج عـن   املدين املقر إىل غريه، وملا اعتربت احملكمة أن أداء جزء من الدين النـا             

املعاملة موضوع النزاع من طرف بعض ورثة اهلالك بعد وفاتـه جيعـل التقـادم               
 من قانون االلتزامات والعقود خرقت أحكـام التقـادم          382ينقطع عمال بالفصل    

أن املـدين ال    " احملتج بها يف الوسيلة وبنت قضاءها على تعليل يتعارض مع مبدأ            
  ". ميثل باقي املدينني فيما يضر
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  485 عدد القرار

  2011  مارس 31الصادر بتاريخ 
  1241/3/2/2010 عدديف امللف التجاري 

 

  

  حجز تنفيذي
   .  دعوى اإلبطال‐ ملحقات ‐ بيع األصل التجاري باملزاد العلين ‐

 ال شيء مينع الدائن احلاجز من سلوك مسطرة البيع باملزاد العلين جملمـوع        
يفاء دينه املرتتب يف ذمة مالـك        وملحقات األصل التجاري من أجل است      تمشموال

ول من طـرف    االنشاط التجاري املز  األصل التجاري، ومادام قد ثبت للمحكمة أن        
حـسب تقييـدات   ، وإن كان يقتـصر      موضوع احلجز والبيع   مالك األصل التجاري  

  يـشمل   كـان  واقعياإال أنه    ، لرتبية األمساك  حوضاستغالل   على   السجل التجاري 
 مرتبطة بالنشاط املذكور، فإن قضاءها بـرفض طلـب          مرافق سياحية وترفيهية  

 بـدعوى مشولـه  حمضر البيع باملزاد العلين املدين مالك األصل التجاري بإبطال      
   . التجاري يكون مبنيا على أساسمرافق ال عالقة هلا باألصل

  رفض الطلب
  

  باسم جاللة امللك
در عـن    ومن القرار املطعون فيه الـصا      ،حيث يستفاد من مستندات امللف    

نـه اشـرتى    أ )ح(دعاء الطاعن عبد اللطيـف      احمكمة االستئناف التجارية بفاس     
مبقتضى عقد توثيقي امللك املتمثل يف قطعة أرضية مشتملة على منزل باملستوى            

 83 آر و  47 مساحته   1األرضي الكائن بإميوزار كندر عني السلطان مسية الفيال رقم          
ف ويـشمل   /6228لرسم العقاري رقم     سعيدة موضوع ا   اسم املسجل حتت    ،سنتيار

 مبا فيهـا    ،مجيع املرافق واملنافع وكل احلقوق املتصلة به دون استثناء وال حتفظ          
ول فيه النشاط التجاري املتعلق بربكة لرتبية األمساك مع         ااألصل التجاري الذي يز   

 وأن هذا األصل كان يستغله املطلـوب حـضوره          ،2514 الرقم   ذيالصيد وبيعها   
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 وبناء على مديونية هذا األخري للمدعى عليه عبد اهللا قـام هـذا              ،سمار ال إدريس
 إال أنه بالرجوع إىل حمضر البيع يتبني أن البيع          ،األخري ببيع األصل التجاري قضائيا    

 إذ ذكر فيه    ،انصب على مرافق ال تشكل عناصر مادية وال معنوية لألصل التجاري          
رافق اليت ضمنها مأمور التنفيـذ يف        موضحا بأن امل   ،املقهى والسكىن وبيوت أخرى   

حمضر البيع ال جيوز بيعها والتمس احلكم بإبطال حمضر بيـع األصـل التجـاري               
 لتضمينه حمالت ومرافق ال عالقة هلا باألصل        14/3/2008باملزاد العلين املؤرخ يف     

 وبعد جواب املدعى عليه مؤكدا أن ما مت حتديده من عناصر            ،2514التجاري رقم   
ن النـشاط   أ و ،نفسه ما ضمن بدفرت الـتحمالت      تجاري مبحضر البيع هو   األصل ال 

عبارة عن مركب سياحي يشمل فيال        السمار هو  إدريسالتجاري الذي كان ميارسه     
وبيوت جمهزة ومقهى ومكان لصيد السمك وأن مجيع هـذه العناصـر مرتبطـة              

طـال  أصدرت احملكمة التجارية حكمـا بإب     ،  ببعضها حبكم نوع النشاط التجاري    
 يف امللـف    14/3/2008حمضر بيع األصل التجـاري بـاملزاد العلـين املـؤرخ يف             

 وبعد استئنافه من طرف املدعى عليـه ألغتـه          ، وبرفض باقي الطلب   579/2007
أن حمضر بيع   "حمكمة االستئناف وحكمت من جديد برفض الطلب بعلة مضمنها          

 األمر يتعلـق بأصـل      األصل التجاري واإلجراءات السابقة على البيع تدل على أن        
 صـهاريج   4جتاري مكون من مقهى وسكىن كـبرية وبيـوت تكـرى للـساكنني و             

 2/6/2009 الصادر بتاريخ    102خمصصة لرتبية األمساك فضال عن أن احلكم رقم         
 أكد يف حتديده للسومة الكرائية بناء على خربة بوعياد أن           113/2008يف امللف رقم    

  . وذلك بقرارها املطلوب نقضه،"أعالهاألصل التجاري يتكون من املرفقات 
 359 خبرق مقتضيات الفصل     يف وسائله جمتمعة  حيث يعيب الطاعن القرار     

ساس قـانوين وفـساد التعليـل       أعدم االرتكاز على    من قانون املسطرة املدنية و    
حتريف مضمون الوثائق املدىل بها لدرجة الشطط يف استعمال          و املوازي النعدامه 

ول الئن كان النشاط املز   " احملكمة عللت قرارها مبا مضمنه       بدعوى أن ،  السلطة  
فعليا حسب الثابت من نسخة التقييدات املضمنة بالسجل التجاري حتـت رقـم             

استغالل بركة لرتبية األمساك مع الصيد وبيعهـا فـإن مالـك األصـل                هو 2514
 التجاري موضوع احلجز والبيع قد قام بتطويره وتوسيعه ومل يعد يـستغل بركـة             

 التجـاري   االسـم ما يستشف من     واحدة وإمنا بركات إضافة إىل مرافق أخرى وهو       
بل أكثر من ذلك فمحضر     ،  "أخرىمنظر مبتهج لصيد األمساك وأنشطة      "والشعار  

بيع األصل التجاري واإلجراءات السابقة على البيع تدل على أن األمر يتعلق بأصل             
 صـهاريج   4لـسائحني و  جتاري مكون من مقهى وسكىن كـبرية وبيـوت تكـرى ل           
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 الـصادر عـن ابتدائيـة       102 فضال على أن احلكم رقم       ،خمصصة لرتبية األمساك  
 واملتعلـق بتحديـد الوجيبـة       113/2008 يف امللف رقـم      2/6/2009بتاريخ   صفرو

الكرائية لألصل التجاري املبيع أكد بناء على خربة بوعياد على أن األصل التجاري             
لك فما ضمن بالسجل التجـاري ال يعتـرب حجـة           وبذأعاله،  يتكون من املرفقات    

واقع فعال وما حيتوي عليه حـسب        ول وإمنا ما هو   اقاطعة يف حتديد النشاط املز    
الثابت من اخلربتني املنجزتني سواء املتعلقة بتحديد مثن انطالق البيع أو حتديـد        

 باملزاد   ويبقى ما تضمنه حمضر البيع     إليه وما أثبته احلكم املشار      ،السومة الكرائية 
وهـذا  ،  "العلين لألصل التجاري املبيع من مرفقات ومشتمالت حقيقيا وصـحيحا         

 إذ أنه يتـبني     ،التعليل ناقص من جهة وتضمن من جهة ثانية حتريفا لوثائق امللف          
 أن 16/10/2000من الشهادة السلبية املتعلقة بإشهار االسم التجاري املؤرخـة يف           

جـل الـصيد    أتعلق بتكبري مسك ترويت من      طبيعة النشاط التجاري املصرح به ي     
دون  loisirs et) ووقت فـراغ  (والبيع مبحل حتت عنوان موقع الفرح لصيد ترويت         

 كما  ،اإلشارة إىل أن احملل يتعلق بالسياحة السكنية أو باإلقامة يف جمال هذا الصيد            
ـ        102أن ما استنتجته احملكمة من احلكم رقم         م  يف غري حمله باعتبار أن هذا احلك

مبين على تقرير خربة بوعياد الذي اعتمده حمضر املزاد يف حتديد عناصر األصل             
 كما أن احلكم املذكور ألغته حمكمـة االسـتئناف          ،التجاري موضوع الطعن احلايل   

ـ  با ،وصرحت بعدم االختصاص النوعي للبت يف الطلب        ذلـك وعلـى     إىلافة  إلض
ول اد طبيعة النشاط املـز    ن ما ضمن بالسجل التجاري ال يعد كافيا لتحدي        أفرض  

ن الوثائق املدىل بها من طرف الطاعن تؤكد أن جمال اسـتغالل املطلـوب يف               إف
النقض ينحصر يف الربكة املائية من أجل تربية األمساك ليس إال وأن ما يؤكد ذلك               

 املؤرخـة يف    695الشهادة اإلدارية الصادرة عـن بـاشا مدينة إميوزار حتت عدد          
 املـشيدة  7 املقهى واملـسبح والـشاهلات وعـددها         أنمنت   اليت تض  ،4/5/2009

ذن بذلك يف أي فرتة أو وقت    إل أو ا  اف مل يتم استغالهلم   /6228بالرسم العقاري عدد    
 التسجيل الوارد بالسجل التجاري ليس بامللف مـا يفيـد تغـيريه             أنكما  " مضى

تجـاري  وموافقة مالك الرقبة على إحداثه واحملكمة ملا اعتربت كـون األصـل ال            
شامل لكل ما ذكر رغم اإلدالء بالوثائق دون إجراء التحقيق للتأكد من ذلك تكـون               

  . قد جعلت قرارها خمالفا للقانون وغري مرتكز على أساس ما يعرضه للنقض
 يف الوسـيلة    إليهايتجلى من تعليالت القرار املطعون فيه املشار         حيث   ،لكن

ول ا النشاط التجاري املز   أنتربت  ساس عندما اع  أأن احملكمة ركزت قرارها على      
من طرف مالك األصل التجاري موضوع احلجز والبيع لئن كان حسب الثابت من             
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استغالل بركة لرتبيـة      هو 2514نسخة التقييدات املضمنة بالسجل التجاري عدد       
األمساك مع الصيد وبيعها فإنه واقعيا يشمل املقهى وسكىن كبرية وبيـوت تكـرى       

ما ثبت لـديها مـن خـالل          وهو ،ج خمصصة لرتبية األمساك    صهاري 4للسائحني و 
منظر مبتهج  "الشهادة السلبية املتعلقة بإشهار االسم التجاري والشعار املتضمنة         

وكذلك من تقريـر اخلـربتني املنجـزتني سـواء          " لصيد األمساك وأنشطة أخرى   
تجـاري  املتعلقة بتحديد مثن انطالق البيع أو حتديد الوجيبة الكرائية لألصـل ال           

املبيع واليت قدرتها مبا هلا من سلطة يف ذلك واستخلصت منها عـن صـواب أن                
 تدخل ضمن عناصر األصل التجاري حبكم أن األمر يتعلق          أعالهاملرافق املذكورة   

مبركب سياحي كما جاء على لسان الطاعن ضمن جوابه على دعوى املطلوب يف             
لواجب الكرائي الذي سيؤديه ملالك     النقض الرامية إىل حتديد السومة الكرائية أو ا       

 الـصادر بتـاريخ     102والذي تضمنته وقـائع احلكـم رقـم         ) أي الطاعن (الرقبة  
 باإلضافة إىل ما الحظته احملكمة من أن حمـضر البيـع واإلجـراءات              ،2/6/2009

السابقة عليه تدل على أن األمر يتعلق بأصل جتاري مكون من املرفقات املـشار              
 من  إليه فكان ما انتهت     ، مل يثبت الطاعن خالفه بكيفية قانونية      ما  أعاله وهو  إليها

اعتبار ما تضمنه حمضر البيع باملزاد العلين لألصل التجاري املبيع من مرفقـات             
ومشتمالت صحيحا وحقيقيا يعترب مطابقا للواقع والقانون وما عللت بـه قرارهـا             

 ما استدل به الطاعن على      يعترب جوابا كافيا عن الوسائل املستدل بها أمامها وكان        
 املدىل بها رفقة مقال النقض دلـيال        695 وتبقى الشهادة اإلدارية عدد      ،ساسأغري  

بذلك غري مقبـول ألول مـرة        جديدا مل يسبق عرضه على قضاة االستئناف وهو       
  . األعلىأمام اجمللس 

  

  ابـبـذه األسـهـل
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐لطيفـة رضـا      الـسيدة    :املقـرر  – ان مـزور  عبد الرمح  السيد   :الرئيس
  .احممد بلقسيوية السيد :احملامي العام
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  536 القرار عدد

  2011  أبريل 14الصادر بتاريخ 
  1745/3/2/2010 عدديف امللف التجاري 

 

  

  حراسة قضائية
  . مسؤولية‐ التزامات احلارس– منقوالت حمجوزة ‐

ت بوشرت مـسطرة احلجـز      إذا مت تعيني شخص حارسا قضائيا على منقوال       
بشأنها فإنه مينع عليه قانونا استعماهلا أو اسـتغالهلا ملـصلحته الشخـصية وإال              
تعرض للمساءلة القضائية، مع إمكانية مطالبته بالتعويض من طرف مـن بوشـر             

  .احلجز يف مواجهته،  تعويضا يوازي الضرر الالحق به
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

 ومن القرار املطعون فيه الـصادر عـن         ،ات امللف حيث يستفاد من مستند   
 897/2009 يف امللفـني رقـم       18/5/2010حمكمة االستئناف التجارية بفاس بتاريخ      

دعاء املطلوب يف النقض اجلياليل أن الطاعن حممد        ا 716 حتت رقم    1515/2009و
 درهم من قبل واجبات     36.000استصدر يف مواجهته قرارين قضيا عليه بأداء مبلغ         

 أيد احلكم االبتدائي    532/2003 يف امللف عدد     10/6/2003الكراء وقرارا آخر بتاريخ     
 1/3/2004فرغ املقهى املذكورة بتـاريخ      أالقاضي عليه بإفراغ مقهى الباهية وقد       

 قام حبجز جمموعة    اإلجراءاتن مأمور   أ و ،646/03/2حسب امللف التنفيذي عدد     
يف ملكيته وبعد جردها ووضعها عـني       من املنقوالت كانت موجودة باملقهى وهي       

ن هذا األخري ظل يستعمل تلـك املنقـوالت         أ مضيفا   ،املدعى عليه حارسا عليها   
من تاريخ اإلفراغ عوض بيعها قصد استخالص دينه إضرارا به وتعسفا يف استعمال             

 ألجله يلـتمس    26/1/2005ثابت من حمضر املعاينة املؤرخ يف        احلق حسب ما هو   
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رجاع مجيع املنقوالت احملجـوزة حتفظيـا وبـأداء         إعى عليه ب  احلكم على املد  
 وتعيني خبري لتحديد التعويضات    درهم 20.000  قدره تعويض مؤقت عن االستغالل   

 وبعـد   ،املرتتبة عن استغالل املنقوالت احملجوزة والتعويض عن نقـص قيمتهـا          
لك من عني حارسا على منقوالت املقهى وذ       جواب املدعى عليه بأن املدعي هو     

 وبعـد إجـراء     ،15/1/2004 بتاريخ   21/04/2007مبوجب ملف حجز حتفظي عدد      
خربة انتدب هلا اخلبري محيد حلريشي الذي أكد أنه مل جيد التجهيزات املـضمنة              
مبحضر اإلفراغ وأن هادي حممد أجابه بأن التجهيزات املذكورة مت بيعها من طرف             

نه تعرف على التجهيـزات مـن       املفوض القضائي السيد الكربييت وأضاف اخلبري أ      
عشرون درهما يف اليـوم      خالل حمضر اإلفراغ كما تبني له أن واجب استغالهلا هو         

  هـو  28/5/2008 إىل تاريخ إجناز اخلربة يف       2004وأن الواجب عن املدة من مارس       
 وبعد تقدمي مقال إضايف من طرف املدعي التمس مبوجبه احلكم له            ادرهم 31.760
 من قبل قيمة التجهيزات وكذا التعـويض عـن االسـتغالل            اهمدر 112.575 مببلغ

أصدرت احملكمة التجارية حكما على املدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا مببلغ           
 وبرفض باقي الطلب استأنفه الطرفان وأيدته حمكمـة االسـتئناف           ا درهم 20.000

ه صـرح   نأأن الطاعن حممد عني حارسا على املنقوالت و       "التجارية بعلة مضمنها    
للمفوض القضائي يف ملف عقـود خمتلفـة موضـوع احلجـز التحفظـي عـدد                

نـه  أن املنقوالت املذكورة باستثناء الثالجة يف ملك املستأنف عليه و          أ 145/2005
 بعـد إفـراغ املكـرتي إىل تـاريخ احملـضر            2004 مـارس    ذشرع يف استغالهلا من   

  .ه وذلك مبوجب قرارها املطلوب نقض، اخل التعليل26/1/2005
 ذلـك أن    ، بنقصان التعليـل   يف وسيلته الوحيدة  حيث يعيب الطاعن القرار     

احملكمة حني قضت عليه بأداء التعويض عن استغالل احملجوزات بنت قرارهـا            
ن اخلـبري أكـد يف تقريـره علـى أن           أعلى أسباب غـري واقعيـة وال قانونيـة إذ           

ع بـه إىل القيـام      احملجوزات مل توجد باحملل حني إجراء اخلربة الشيء الذي دف         
 وأن هـذا    ،بزيارة بعض املقاهي اليت تتوفر على آالت العمل وبىن عليها تقديراتـه           

ن احملجوزات املدعى التصرف فيها مل تعرف حالتهـا         التصرف خمالف للقانون أل   
وال طبيعتها إضافة إىل أقدميتها ومدة استغالهلا حىت تكون عناصر التقومي مبنيـة             

ه يستحيل حتديد التعويض عن احلرمان      إنهة أخرى    ومن ج  ،على أسس موضوعية  
لعدم وجود أي فكرة مسبقة عن ذلك واحملكمة سايرت اخلبري يف توجهاته واحلال             

 إىل أن حمضر املزايدة املدىل به من طـرف          باإلضافة ،نه كان عليها إبعاد خربته    أ
الطاعن أكد أن تلك احملجوزات حتت حراسته وأن حجزها أسفر عـن عرضـها              
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أو  مما جيعل استغالهلا     إليهاملستفيد من املبالغ اليت تؤول       ع لكون الطاعن هو   للبي
عدمه ال يفيد يف شيء ألنها حجزت لصاحله ومن أجل استخالص الدين املوجـود              

 وأن احملكمة أخطأت يف فهم النازلة فعرضت قرارهـا          ،بذمة املطلوب يف النقض   
  .للنقض

ن اسـتعمال واسـتغالل     احملكمـة اسـتبعدت إنكـار الطـاع        لكن حيث إن  
ن الثابت من وثائق امللف خاصـة حمـضر         أ" بعلة مضمنها    ،املنقوالت احملجوزة 

 أن الطاعن عني حارسا قضائيا على       646/03/2اإلفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد      
املنقوالت وقد صرح لدى املفوض القضائي عبد اهللا فقري يف ملف عقود خمتلفـة            

 21/04/7ذكورة موضوع احلجز التحفظي عـدد       ن املنقوالت امل  أ 145/2005عدد  
ارس  م 4ذ   وأنه شرع يف استغالهلا من     ،باستثناء الثالجة يف ملك املطلوب يف النقض      

إىل يـوم تـاريخ     ) الباهية(أي مباشرة بعدما مت إفراغ املكرتي املذكور من املقهى          
 ومبا   وهي بهذه العلل غري املنتقدة     ،"26/01/2005 حترير احملضر االستجوايب وهو   

نه يف غياب مـا يثبـت بيـع املنقـوالت           أجاء يف علل احلكم االبتدائي املؤيد من        
 واعتبارا ملقتضيات الفقرة    ،موضوع احلجز املذكور أعاله عن طريق املزاد العلين       

 الـيت متنـع علـى احلـارس         قانون املسطرة املدنية   من   461األخرية من املادة    
 فإن املـدعي يبقـى      ،ستغالهلا ملصلحته اأو  القضائي استعمال األشياء احملجوزة     

 تكون قد جعلت قرارها     "حمقا يف احلصول على تعويض عن الضرر الذي حلق به         
 ويبقـى االنتقـاد     ،معلال مبا يكفي لتربيره وما استدل به الطاعن عـدمي األسـاس           

املوجه إىل اخلربة خبصوص أسس تقدير التعويض وكذلك النعي علـى احملكمـة             
اخلبري يف هذا الشأن إثارة جديدة مل يتضمنها مقال اسـتئناف           مسايرتها لتوجيهات   

  . ك غري مقبولةذل وهي ب،الطاعن ومذكراته االستئنافية
 

  ابـبـذه األسـهـل
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐لطيفـة رضـا      الـسيدة    :املقـرر  – عبد الرمحان مـزور    السيد   :الرئيس
  .احممد بلقسيوية السيد :احملامي العام



 

  ص 208 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  
   عليقت

  
  منع احلارس القضائي من استعمال األشياء احملجوزة أو استغاللها ملصلحته

 

  

  عبد الرمحان مزور. ذ
  رئيس غرفة مبحكمة النقض

  

احلراسة هي إيداع شيء متنازع عليه بني يدي شخص ثالث آمن وختضع من             
حيث أحكامها ألحكام الوديعة العادية، وهي كما تكون قضائية تكون اتفاقيـة مـع              
ضرورة توفر شرط اخلطر العاجل احملدق بالشيء موضـوع احلراسـة بالنـسبة             

، وسواء تعلـق    )االتفاقية( ذلك مىت تعلق األمر بالثانية       ىوال يراع ) القضائية(لألوىل  
األمر باألوىل أو الثانية فهي تفرض التزامات على احلارس من بينها احملافظة على             

ارته يف  حدود التصرفات املـسموح بهـا          املعهود له حبراسته وصيانته وإد     ءالشي
عن طريق بذل عناية الرجل املعتاد واحملافظة عليه، بل التزامه هـذا ميتـد إىل               
اختاذ اإلجراءات الكفيلة باحملافظة عليه كرفع الدعاوى االسـتعجالية لـدرء أي            

 بالشيء موضوع احلراسة وهو يف هذا الشأن يعترب نائبا عن صـاحب             قخطر حيد 
ى هذا أنه ال جيوز له يف غري أعمال الصيانة املأذون واملسموح له بهـا               احلق، ومؤد 

أن يتصرف يف الشيء املعهود له حبراسته الـيت تتجـاوز احلـدود املـذكورة إال                
مبوافقة األطراف أو برتخيص من القضاء، وهو يقوم بالتزامه كحارس عليه مسك             

طراف مبا تـسلمه ومـا    من تقدمي حساب لأل  هدفاتر حماسبية بانتظام وهو ما ميكن     
 مىت طولب منه ذلك معززا مبا يثبته بوسائل إثبات مقبولـة، وعنـد انتهـاء                هأنفق

مهمته فهو ملزم برد الشيء املوكل إليه أو حراسته مقرونا حبساب مفصل يـدرج              
فيه سائر العمليات اليت أجراها والتصرفات اليت قام بها يف إطار مـا يـسمح لـه                 

ليت أنفقها يف إدارة الشيء، حتت طائلة مسؤوليته عن كل          القيام به واملصروفات ا   
 يف الـشيء    فإخالل صدر عنه كحارس جتاوز مبقتضاه صالحياته كما لـو تـصر           
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املودع كحارس لصاحله وملصلحته أو مباشرة إجراء ضروري بـشأنه للمحافظـة            
عليه، والقرار موضوع التعليق يهم دعوى تقدم بها شخص مفادها أنه استصدر يف             

جهته قرار بإفراغ مقهى كانت يف ملكيته ومأمور األجراء وهو ينفذ قرار اإلفـراغ              موا
قام حبجز منقوالت كانت موجودة باملقهى وهي يف ملكيته وبعـد جردهـا عـني               
املدعي عليه حارسا عليها، مضيفا بأن األخري ظل يستعمل تلك املنقـوالت مـن              

ه الذي بسببه مت سـلوك      تاريخ اإلفراغ ملصلحته عوض بيعها قصد استخالص دين       
مسطرة البيع اجلربي للمقهى املذكور، بل وتعسف يف استعمال صالحيته كحارس           
لدرجة أن قيمتها حصل بها نقص، والتمس احلكم عليه بإرجاع مجيع املنقـوالت             
احملجوزة وبتعويضه عن استغالله هلا ملصلحته بدون موجب شـرعي، وبعـدما            

عليه عني فعال حارسا قانونيا على املنقـوالت        تبني للمحكمة التجارية أن املدعى      
وأنه شرع يف استغالهلا ملصلحته لفرتة معينة عوضت املدعى عن هذا االستغالل            

ا به إىل الطعن بـالنقض يف       د مما ح  ‐ املنقوالت   ‐ومل تستجب لطلب اسرتجاعها     
ت القرار االستئنايف املؤيد للحكم االبتدائي بانيا طعنه على وسيلة فريـدة متحـور            

حول مآخذه على اخلربة من أن احملجوزات مل توجد باحملل حني إجراء اخلـربة              
 تتوفر على آالت العمل بىن عليها تقديراتـه، وأن          وقيامه بزيارة بعض املقاهي اليت    

حمضر املزايدة أكد أن تلك احملجوزات حتت حراسته وأن حجزها أسـفر عـن              
غ اليت تؤول إليه ممـا جيعـل        عرضها للبيع لكون الطاعن هو املستفيد من املبال       

استغالهلا أو عدمه ال يفيد يف شيء ألنها حجزت لصاحله ومن أجـل اسـتخالص               
الدين املوجود بذمة املطلوب لصاحله، وهو ما تصدى له القرار موضوع التعليـق    
بالرد أن قضاة املوضوع استبعدوا عن صواب إنكار الطاعن استغالل واسـتعمال            

أن الثابت من حمضر إفراغ التنفيـذ عـدد         "لحته بعلة   املنقوالت احملجوزة ملص  
 أن الطاعن عني حارسا قضائيا على املنقوالت وصرح لـدى املفـوض             646/3/2

القضائي أن املنقوالت املذكورة موضوع النقض وأنه شرع يف استعماهلا واستغالهلا           
يخ  أي مباشرة بعدما مت إفراغ املطلوب من مقهى الباهيـة إىل تـار             4/3/2000منذ  

، وأنه يف غياب ما يثبت بيع املنقوالت        26/1/2005حترير احملضر االستجوايب وهو     
موضوع احلجز املذكور عن طريق املزاد العلـين واعتبـارا ملقتـضيات الفقـرة              

 من قانون املسطرة املدنية اليت متنـع  علـى احلـارس             461األخرية من الفصل    
ملصلحته فإن املطلـوب يبقـى      القضائي استعمال األشياء احملجوزة واستغالهلا      

فعللت قرارها مبا يكفي     ،"حمقا يف احلصول على تعويض عن الضرر الذي حلق به         
لتربيره، ويبقى االنتقاد املوجه إىل اخلربة خبصوص أسس تقدير التعـويض وكـذا             
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النعي املنصب على احملكمة خبصوص مسايرتها لتوجيهات اخلبري يف هذا الـشأن            
ا مقال االستئناف ومذكراته االسـتئنافية ،فكـرس القـرار          إثارة جديدة مل يتضمنه   

موضوع التعليق قاعدة مفادها أنه مينع على احلارس القضائي استعمال األشـياء            
   .احملجوزة أو استغالهلا ملصلحته
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  524دد القرار ع
  2011  أبريل 7الصادر بتاريخ

  1377/3/1/2010 د دعيف امللف التجاري 
 

  

  حساب باالطالع
 التقييـد يف الرصـيد      ‐استخالص البنك قيمة الورقة التجارية       عدم   ‐

  . املطالبة القضائية‐املدين للحساب 
ملا خيتار البنك تقييد قيمة الورقة التجارية املقدمة للخصم اليت مل تـؤد يف              
تاريخ استحقاقها، بالرصيد املدين للحساب، فإن الدين ينقضي يف مواجهة الزبون،           

رجاعها هلذا األخري ملمارسة ماله عليها من حقوق، علما أنـه           ويبقى البنك ملزما بإ   
يبقى دائما من حقه املطالبة بالرصيد املدين للحساب باالطالع يف مواجهة زبونه            
مبا يف ذلك مقابل الورقة التجارية، ويف حال عدم إرجاعه الورقة التجارية للزبون،             

  .فإنه ال حيق له املطالبة بقيمتها املسجلة باحلساب
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمـة             
 يف امللـف    22/6/2010 بتاريخ   3275االستئناف التجارية بالدار البيضاء حتت عدد       

 أن الطالب البنك املغريب للتجـارة اخلارجيـة تقـدم مبقـال             3433/09/14عدد  
يه أنه دائن للمطلوبة شركة غاز العز وكفيلها املتضامن         لتجارية البيضاء، عرض ف   

 درهما املؤسس على ثالث كـشوف حـسابية وعقـد           19.224.893،  25معها مببلغ   
قرض وعقد رهن أصل جتاري وثالث عقود كفالة، ملتمسا احلكم عليهمـا بـأداء              

والضريبة على القيمة املضافة، وحـصر ديـن         %12املبلغ املذكور وفائدته بسعر     
 درهم، وحتديد 1.000.000 درهم، وأدائهما تعويضا قدره  9.500.000كفيل يف حدود    ال
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 أيام لألداء، وعند انصرامها احلكم ببيع األصل التجـاري للمـدعى عليهـا              8أجل  
 برشيد وكذا فرعـه الكـائن بـنفس         3الشقة  " B"الكائن بعمارات األحباس عمارة     

كي وفرعه الكائن بنفس املدينة،     دهر العطار ولد عالل مجاعة سيدي امل      : املدينة  
وأدىل املدعى عليهما   .  درهم 1.000.000وحتديد مثن انطالق املزاد العلين يف مبلغ        

مبذكرة جوابية مرفقة مبقال مقابل جاء فيه بان البنك أحلق باملقاولة عدة أضرار             
ترتب عنها وضعها حتت مزية التسوية القضائية، ومنها عدم إشعاره هلـا بكـون              

ات املدفوعة للخصم رجعت بدون رصيد، حىت ال تعود للتعامل مع نفـس             الشيك
الزبون، وعدم إرجاعه الكمبياالت اليت تعذر استخالصها، وعدم اإلشـعار بقفـل            

 درهم وإجـراء    10.000حساب املقاولة، والتمسا احلكم هلما بتعويض مسبق قدره         
التمس فيه توجيه   وتقدم املدعي مبقال إصالحي     . خربة لتحديد التعويض احلقيقي   

وأدلـت  . الدعوى ضد خالد بنحدو بوصفه سنديك التسوية القضائية لشركة العز         
هذه األخرية مبقال إصالحي ذكرت مبوجبه أنها تتقدم باملقال املقابل من طـرف             

وبعد إدالء البنك املدعي بالتصريح     . شركة غاز العز اليت تتمتع بالتسوية القضائية      
 خربة أجنزها اخلبري رشيد السبيت، وملا عقب عليهـا          بدينه قضت احملكمة بإجراء   

الطرفان أصدرت حكمها القطعي القاضي حبصر دين املدينة األصلية غاز العز يف            
بأدائـه  ) بابور الصغري ( درهما واحلكم على املدعى عليه الثاين        3.232.566،54مبلغ  

دم قبول الطلب    درهما مع الفوائد القانونية، وع     3.232.566،54للبنك املدعي مبلغ    
املقابل، استأنفه البنك املدعي مع احلكم التمهيدي فأيدتـه حمكمـة االسـتئناف             

  .التجارية مبقتضى قرارها املطعون فيه
  :يف شأن الفرع األول للوسيلة الفريدة

 251 و 230حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق مقتـضيات الفـصول            
 202ون االلتزامات والعقـود واملـواد        من قان  1113 و 1106 و 400 و 298 و 294 و 291و
 من قانون املسطرة املدنية وانعدام      345 من مدونة التعمري و    528 و 526 و 502 و 498و

التعليل وعدم االرتكاز على أساس، بدعوى أنه استبعد بروتوكول االتفاق املؤرخ يف            
البنـك  أنه أدىل به ألول مرة أمام حمكمة الدرجة الثانية، وأن           "، مبقولة   14/2/2006

اعتمد يف دعواه على كشوف احلساب وعقود الرهن، إضافة إىل أن الربوتوكول مل             
، يف حني حيق للمدعي أن خيتار الوقت املناسب لإلدالء مبا لديه من حجـج               "ينفذ

وأسباب، وال مينع ذلك إال أمام اجمللس األعلى، وأمام حماكم االستئناف بالنـسبة             
 من قانون املـسطرة املدنيـة وعلمـا أن          143للطلبات اجلديدة تطبيقا للفصل     
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الطالب مل يدل بالربوتوكول أمام حمكمة االستئناف التجارية، إال للتأكيد علـى أن             
أما تصريح  . الشيكات والكمبياالت دفعت خلصمها مما استفاد من املدعى عليهما        

م القرار بأن الربوتوكول مل ينفذ، فهو قول ال أساس له، لكونه ال يتـضمن أي التـزا                
على عاتق البنك، وينص فقط على التزامات املدعى عليهما، فضال عن أن القرار             

  .مل يبني ماهية االلتزام الذي مل ينفذه البنك، مما يتعني نقضه
 بالرجوع للمقال االفتتاحي منطلق الدعوى، يلفـى أن سـببها           لكن حيث إنه  

ـ             تنادا لكـشوف   الذي تولد عنه احلق املطالب به كان هو مطالبة البنك بدينه اس
حسابية وعقد فتح حساب باالطالع وعقد رهن أصل جتاري وعقـود كفالـة، ومل     
يكن سببها هو بروتوكول االتفاق املتضمن اللتزامات أخرى، لذلك ال جيوز تغـيري             
سبب الدعوى يف أي مرحلة من مراحل النزاع، ولو حتـت سـتار اإلدالء بـاحلجج                

 قانون املسطرة املدنية، وهو ما راعتـه        واألسانيد عمال بأحكام الفصل الثالث من     
احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه باستبعادها الربوتوكول املذكور، ويبقى مـا           
أضافته لتعليلها من أنه مل ينفذ، جمرد تزيد يستقيم القرار بدونه، ومن مث مل خيرق               

غري أي مقتضى وجاء معلال مبا يكفي ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على              
  .أساس

  :يف شأن الفرع الثاين للوسيلة الفريدة
 251 و 1113 و 1106حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفـصول          

 من قانون االلتزامات والعقود وإساءة تطبيق املادتني        400 و 230 و 298 و 294 و 291و
 مـن مدونـة الـتعمري       502 و 528 و 526 من مدونة التعمري وخرق املـواد        502 و 498
 من قانون املسطرة املدنية وانعدام التعليل وعـدم االرتكـاز علـى             345فصل  وال

أساس قانوين، بدعوى أن إسقاط مبلغ الشيكات والكمبياالت اليت وقع خـصمها،            
يعد أمرا خمالفا ملا يرتتب عن آثار اخلصم، ذلك أن البنك ملا خـصم الـشيكات                

واملسحوب عليه، ومن حقـه     والكمبياالت، فإنه أصبح دائنا مببالغها جتاه الساحب        
أن حيتفظ بها إىل أن يتوصل مبقابلها وهو ما خالفه القرار رغـم إدالئـه بأصـل                 

 مـن مدونـة     502 و 498الكمبياالت اليت أرفقها مبقال استئنافه، خارقـا املـادتني          
 من قانون االلتزامات والعقود الذي يعطي البنـك حـق           291التعمري، وكذا الفصل    
  .ة للخصم إىل أن يؤدي له مبلغها، مما يتعني نقضهحبس األوراق املدفوع

 من مدونة التجارة، يلفى أنها 502 بتقصيد املشرع من سن املادة لكن حيث إنه
تهدف إىل أن البنك ملا خيتار تقييد قيمة الورقة التجارية املقدمة للخصم اليت مل 
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ي يف مواجهة تؤد يف تاريخ استحقاقها، بالرصيد املدين للحساب، فإن الدين ينقض
الزبون، ويبقى البنك ملزما بإرجاعها هلذا األخري ملمارسة ماله عليها من حقوق، 
وطبعا يبقى من حقه املطالبة بالرصيد املدين للحساب باالطالع يف مواجهة 
زبونه مبا يف ذلك مقابل الورقة التجارية الذي أصبح واحدا من إحدى مفرداته، ويف 

بون، ال حيق له املطالبة بقيمتها املسجلة باحلساب، حالة عدم إرجاع الورقة للز
واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت أسقطت قيمة الشيكات والكمبياالت 
املقدمة للخصم اليت مل يرجعها البنك لزبونته رغم تقييد قيمتها يف مدينية رصيد 

ليت ال  املذكورة ا502حسابها باالطالع، تكون قد طبقت صحيح أحكام املادة 
 من قانون 291ختول البنك يف هذه احلالة تطبيق حق احلبس موضوع نص الفصل 

االلتزامات والعقود، وبذلك مل خيرق قرارها أي مقتضى وأتى معلال مبا يكفي 
  . ومرتكزا على أساس والوسيلة على غري أساس

 

  ألجـلــه
  .  برفض الطلب األعلىاجمللس قضى

 السيد عبد الرمحان املصباحي     :املقرر –ري   السيدة الباتول الناص   :الرئيس 
  .ي السيد السعيد سعداو:احملامي العام ‐
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  655 القرار عدد

  2011  ماي 9الصادر بتاريخ 
  329/3/1/2010دد عيف امللف التجاري 

 

  

  حكم أجنيب  
 ‐ تطبيق اتفاقيـة دوليـة       ‐ التذييل بالصيغة التنفيذية     ‐ أمر باألداء    ‐

  .وريةشرط التقيد مببدأ احلض
ال يوجد أي خرق التفاقية التعاون القضائي املتبادل بـني اململكـة املغربيـة              

، بشأن تنفيذ األحكام القضائية واليت      12/2/1971واجلمهورية االيطالية املؤرخة يف     
تنص على أن األحكام اليت تصدرها احملاكم املوجـودة يف املغـرب أو  إيطاليـا،                

 يتم تنفيذها يف تراب البلد اآلخر إذا تـوفرت          خبصوص القضايا املدنية والتجارية،   
شروط منها أن يتم بصفة قانونية اسـتدعاء اخلـصوم أو متثيلـهم أو التـصريح                
بتخلفهم عن احلضور، طاملا أن األمر املطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية الصادر           
عن احملكمة األجنبية أتى يف إطار مسطرة مستعجلة هي مسطرة األمـر بـاألداء              

يت يتم البت فيه ابتدائيا يف غيبة األطراف، وال تصبح املسطرة حـضورية إال يف               وال
وهو الطريق الذي كان على احملكوم عليه سـلوكه ليتمتـع            املرحلة االستئنافية، 

  .مبزية التواجهية
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمـة             
 يف امللـف    13/1/2009 بتـاريخ    166االستئناف التجارية بالدار البيضاء حتت عدد       

، أن الطالبة شركة بريتيشي تقـدمت مبقـال لتجاريـة الـدار             4684/08/14عدد  
البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت عن القضاء االيطايل أمرا باألداء يف مواجهـة             
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 أورو عـن    45. 42،690مبلغ  املطلوبة شركة صومري تكنولوجي، قضى عليها بأداء        
 أورو عن املصاريف القانونية، ملتمسة تذييله بالـصيغة         1.428أصل الدين ومبلغ    

وبعـد تـصريح احملكمـة      . التنفيذية ومشول احلكم الـصادر بالنفـاذ املعجـل        
باختصاصها نوعيا، أصدرت حكمها بتذييل احلكم الصادر عن حمكمـة فريينـزي            

ضي بأداء شركة صومري تيكنولوجيس للمدعيـة        القا 3501 رقم   31/5/2005بتاريخ  
 أورو عن املـصاريف القانونيـة   1428 أورو عن أصل الدين ومبلغ       42،45.690مبلغ  

والنفاذ املعجل بالصبغة التنفيذية، استأنفته املـدعى عليهـا فقـضت حمكمـة             
االستئناف التجارية بإلغائه واحلكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار املطعون           

  .فيه
  : شأن الوسيلة الفريدةيف

حيث تنعى الطاعنة على القرار كونه ألغى احلكم االبتدائي الـصادر بتـذييل      
أن "احلكم األجنيب بالصيغة التنفيذية، وقضى من جديد بـرفض الطلـب، بعلـة              

اتفاقية التعاون القضائي املتبادل بني اململكة املغربية ودولة ايطاليا املؤرخـة يف            
 إىل أن األحكـام الـصادرة يف القـضايا املدنيـة            19فصلها  ، تشري يف    12/2/1971

والتجارية، ال تنفذ يف البلد اآلخر إال بتوفر شرطني هما أن يكون احلكم صادرا عن               
حمكمة خمتصة وأن يكون قد مت بكيفية قانونية استدعاء اخلـصوم أو متثيلـهم أو               

 من  قـانون     431 و 430، يف حني يشرتط الفصالن      "التصريح بتخلفهم عن احلضور   
املسطرة املدنية لتذييل األحكام بالصيغة التنفيذية أن ال يكـون هنـاك مـساس              
بالنظام العام، بصرف النظر عن األسس اليت بين عليها احلكم األجـنيب، لـذلك              
فاملقصود من الشرطني املذكورين هو أن حترتم احملكمة مصدرة احلكم األجنيب           

ع النزاع يتـبني أن مـسطرة األمـر بـاألداء     اإلجراءات القانونية، وبالرجوع ملوضو 
تصدر يف غيبة األطراف وال تنفذ إال بعد تبليغها للمحكوم عليه، واحملكمة األجنبية             
مصدرة األمر باألداء احرتمت هذا اإلجراء، ومل يـستأنف احملكـوم عليـه األمـر               
الصادر رغم توصله به، ولو كان يريد استدعاءه لعرض دفوعـه السـتأنف األمـر       

ألداء، هذا فضال عن أن االتفاقية املذكورة مل تستثن األمر باألداء من اخلـضوع              با
  .ملقتضياتها، مما يتعني نقض القرار املطعون فيه

إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه قضت بإلغاء احلكم املستأنف          حيث  
ون أنه بالرجوع إىل مقتضيات اتفاقية التعا     "واحلكم من جديد برفض الطلب، بعلة       

القضائي املتبادل بني اململكة املغربية واجلمهورية االيطالية برومـا املؤرخـة يف            
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، اليت ختص تنفيذ األحكام القضائية وتـسليم اجملـرمني يف املغـرب             12/2/1971
وإيطاليا، جندها تنص يف اجلزء الثالث املتعلق بتنفيذ األحكام يف القضايا املدنيـة             

ألحكام الـيت تـصدرها احملـاكم املوجـودة يف           على أن ا   19والتجارية يف فصلها    
املغرب أو  إيطاليا، خبصوص القضايا املدنية والتجارية يـتم تنفيـذها يف تـراب               
البلد اآلخر إذا توفرت الشروط التالية، وهي أن يكون احلكم صادرا عـن حمكمـة               

ا يف  خمتصة تبعا لقواعد القانون الدويل املقبولة يف البلد املنعقد فيه احلكم ما عد            
حالة خلل حمقق من ضرر املعين باألمر، وأن يكون قد مت بصفة قانونية اسـتدعاء     

وهكذا فإن ما يستشف من     . اخلصوم أو متثيلهم أو التصريح بتخلفهم عن احلضور       
خالل الفقرة الثانية أن األحكام يتعني أن تصدر تواجهية بني األطراف، أي أن يـتم               

، وبالرجوع للحكم مناط التنفيذ يتـبني       استدعاء اخلصم بصفة صحيحة وقانونية    
أنه مل يتم استدعاء الطاعنة بصفة قانونية، وبذلك مل تكن املسطرة تواجهيـة يف              
حقها وذلك يشكل خرقا لالتفاقية املذكورة، الشيء الذي يتعذر معـه االسـتجابة             

 يف حني مساطر األمر باألداء يف البلدين يبت فيها يف غيبة          ". لطلب املستأنف عليها  
األطراف، وتصبح تواجهية يف مرحلتها االستئنافية، األمر الـذي مل تـدع الـشركة              
املغربية خالفه، والثابت لقضاة املوضوع أن األمر باألداء صـدر فعـال يف غيبـة               
الطرفني مبا فيهما املطلوبة، فكان عليها لتتمتع مبزية التواجهية أن تستأنف األمر            

لى قيامها بذلك، مما ال توجد معه أية خمالفـة          املذكور، غري أنه ال دليل بامللف ع      
لالتفاقية املذكورة، ويبقى القرار الذي ذهب إىل خالف ما ذكر خارقا ملقتـضياتها             

  .  من قانون املسطرة املدنية مما يعرضه للنقض431 و430وللفصلني 
 

  بـابـ األسلـهـذه
  .  فيهاملطعون القرار األعلـى بنقض اجمللس قضى

عبد الرمحان املـصباحي      السيد :املقرر – الباتول الناصري    ةالسيد :الرئيس
  . السيد السعيد سعداوي:احملامي العام ‐
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  428القرار عدد 

  2011  مارس 24الصادر بتاريخ 
  1157/3/2/2010 عدديف امللف التجاري 

 

  

  دفوع
  . وقت تقدميه‐ طبيعته ‐ الدفع بالتقادم ‐

حب املـصلحة إثارتـه يف أي       الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي من حق صـا        
أو ما يلزمـه     ما مينعه من ذلك      مرحلة كانت عليها الدعوى ما دام ليس يف القانون        

بتقدميه داخل أجل الطعن باالستئناف غري أنه ال جيوز له إثارته ألول مـرة أمـام                
  .اجمللس األعلى

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
ن الطالبـة   أ ،ملطعـون فيـه   حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار ا       

 احملكمة التجارية بفاس عرضـت فيـه أنهـا          إىل مقاال   23/4/2009قدمت بتاريخ   
 درهم منـذ    1000تكرتي من املطلوب احملل الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها          

 ظهـري   إطـار  يف   بإنـذار توصلت منه   ، 27/4/2001 مبقتضى عقد مؤرخ     2001سنة  
 وأن دعوى الصلح انتهـت بالفـشل ملتمـسة          فراغواإل من أجل األداء     24/5/1955

 لعدم جدية السبب باعتبارها كانت تؤدي واجبـات الكـراء دون أن             اإلنذار إبطال
 وقامت بعرض الباقي عليه وامتنـع مـن         1/7/2007 غاية   إىلكنها من وصوالت    مي

 اخلربة وبعد   إجراء كما التمست احتياطيا احلكم هلا بالتعويض الكامل بعد          ،تسلمه
 109000واب وتقدمي املطلوب ملقال مضاد باحلكم على الطالبة بـأداء مبلـغ             اجل

 اإلنـذار  واملصادقة علـى     2009 متم ماي    إىل 2001درهم عن كراء املدة من ماي       
 أصدرت احملكمة التجارية حكما قضى      ،فراغها من حمل النزاع ومن يقوم مقامها      إو
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 97000ئـدة املطلـوب مبلـغ    برفض الطلب األصلي ويف املضاد بأداء الطالبة لفا   
فراغها من حمـل النـزاع      إ و 2009 متم ماي    إىل 2001درهم عن كراء املدة من ماي       

 أيدتـه حمكمـة االسـتئناف    إضـايف استأنفته الطالبة وبعد تقدمي املطلوب ملقال     
 درهم ويف الطلـب     954.000 إىلالتجارية وعدلته بتخفيض مبلغ الكراء احملكوم به        

 متم  إىل 1/6/2009 درهم عن كراء املدة من       8000 بأداء مبلغ     احلكم عليها  اإلضايف
  .القرار املطلوب نقضه وهو.  وحتميلها الصائر2010يناير 

  :الثانيةيف شأن الوسيلة 
حيث تعيب الطاعنة القرار خبرق حقوق الـدفاع وسـوء التعليـل املـوازي              

 أنهـا   ذإ قـانون االلتزامـات والعقـود،      من   75النعدامه وخرق مقتضيات الفصل     
 الوجيبة الكرائية منذ بدء العالقة كان يتوصل بهـا املطلـوب منهـا              أنأوضحت  
من جدها اهلالك احلاج عبد الرمحان الذي كان يسلمها وصال بكل أداء            أو  مباشرة  

جتريه أو بواسطة والدتها رجاء اليت أدلت بعدة حتويالت بنكية ووصـوالت األداء             
 ،13/3/2010رفقة املذكرة املؤرخـة يف      ودفعات نقدية يف حساب املطلوب وذلك       

 ومسمع من مجيع أفراد العائلة ذلـك أن اهلالـك         مرأىوهذه العمليات كانت على     
 املطلـوب   ابـن احلاج عبد الرمحان الدباغ كان قد اشرتى العقار لفائدة حفيـده            

وأنهـا  ، أن يبلغ سـن الرشـد القـانوين          إىل والده   ىم املساس باملشرت  دبشرط ع 
 جبلسة حبث مبكتب    االستئنايف أفراد األسرة مبقتضى مقاهلا      إىلاع  التمست االستم 

 قانون املـسطرة املدنيـة     من   75ن املقصود مبفهوم الفصل     أ و ،املستشار املقرر 
 احلـق   إىللطرف من أطراف املنازعة ال لكليهما وأن االجتهاد القضائي للوصول           

 إليهمن رفض االستماع    على سبيل االستئناس وأ    والعدل يتعني االستماع هلؤالء ولو    
 وفيـه   سأسابالتعليل الذي اعتمده القرار املطعون فيه غري مقبول وال ينبين على            

  .خرق حلقوق الدفاع
 سوء التعليل املوازي النعدامه وعدم االرتكاز        الوسيلة الثالثة  وتعيب عليه يف  

على أساس قانوين وخرق حقوق الدفاع وعدم اجلواب على دفوع جوهرية ووثائق            
 محل قانون املسطرة املدنية من 663 املشرع يف الفصل     إنمن حيث   ،بتة التاريخ   ثا

االلتزام بدفع الكراء وااللتزام باحملافظة على الـشيء        : املكرتي بالتزامني أساسني  
ثباتـه جبميـع    إ وأن االلتزام األول يصح      ،املكرتى واستعماله بدون إفراط أو إساءة     

ري ومل يعني املشرع طريقة لواقعة األداء والعربة     الوسائل إما مباشرة أو بواسطة الغ     
بتوصل املكري مبقابل الكراء يف إبانه والطالبة أدلت بوصوالت كرائية وحتـويالت            
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 بنكية ودفعات نقدية يف احلساب البنكي للمستفيد من العالقة الكرائية الـذي هـو             
 صادرة عن    أن القرار املطعون فيه رد ذلك على اعتبار أنها غري          إالالطفل محزة   

 اجلهة اليت صدرت عنها التحويالت لصرحت أنها        إىلمت االستماع    الطالبة وأنه لو  
كانت من أجل أداء الكراء للمحل موضوع النزاع من الطالبة لفائدة املطلوب اليت             

 تظل باحملل ملدة تزيد عن مثانـي سنوات دون أداء الكـراء ويبقــى              أنال يعقل   
وأنه مل يثبت سبب استفادته مـن تلـك التحـويالت           املكري صامتا ال يطالب بها      

  .ووصوالت الكراء املسلمة للطالبة
 حمكمة االستئناف التجارية مصدرة القرار املطعون فيه ردت         نإلكن حيث   

 املوجـه   اإلنذاردفوع الطاعنة بشأن أدائها لواجبات الكراء املطالب بها مبقتضى          
 إليـه ان وبعد وفاتـه مباشـرة        للمطلوب بواسطة جدها املرحوم عبد الرمح      إليها

 بواسـطة   31/7/2007حبسابه البنكي وقامت بعرض واجبات الكراء ابتـداء مـن           
 املكرتية يف إطار ظهري     إىل باإلفراغ إنذاران املكري وجه    إ"مفوض قضائي فرفضها    

 إىل شتنرب   2001 بعلة متاطلها يف أداء واجبات الكراء عن املدة من ماي            24/5/1955
 واجـب   أداء أن تبادر إىل     باإلنذار على اجلهة املكرتية بعد توصلها        فقد كان  2008

تديل للمحكمة حبجة مقبولة قانونا     أو  الكراء املرتتب بذمتها داخل أجلـه القانوين       
 باسـتثناء   إذاألمر الذي مل تقم بـه املـستأنفة          تثبت أداءها الكراء املطلوب وهو    

 درهم عن كـراء     1600د أداءها مبلغ     الذي يفي  5/7/2007التحويل البنكي املؤرخ يف     
ثبات األداء تبقى غري جديرة     إلن باقي الوثائق املدىل بها      فإ 2007شهري ماي ويونيو  

 جمموع التواصيل احملتج بها ال ميكن االعتداد بها لكونهـا غـري             أنباالعتبار ذلك   
 املـستأنفة نفـسها باملـذكرة املؤرخـة يف          بـإقرار صادرة عن اجلهة املكريـة      

 كما أن التواصيل البنكية الصادرة عن بنك الوفاء تفيد فقط جمموعة            13/3/2010
ن تتضمن أي معطـى آخـر       أ قام بها محزة يف حسابه اخلاص دون         تاإليداعامن  

 بالتحويـل   اإلشعاراتيفيد ما أثاره املستأنف خبصوصها نفس األمر ينطبق على          
ن مجيـع العمليـات     أ"الصادرة عن البنك املغريب للتجارة اخلارجية اليت تفيـد          

، "املضمنة بها متت بني السيدة رجاء وناصر دون أن تكون املستأنفة طرفـا فيهـا         
واعتربت عن صواب تلك الوثائق غري ذات أثر وحالة املطل ثابتة يف حق الطاعنة              

 أن البحث ملا تبني هلا      بإجراء ومل تكن ملزمة     إليهوهي علل كافية لتربير ما انتهت       
 كشهود على األداء مرتبطون بعالقة قرابة مع طريف النزاع          ليهمإاملطلوب االستماع   

 كـان يف حملـه      قانون املسطرة املدنيـة    من   75واستشهادها مبقتضيات الفصل    
أزواجهم رابطة  أو  ال تقبل شهادة من كانت بينهم وبني األطراف         " :نه ينص أباعتبار  
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 الدرجة الثالثـة    مباشرة من قرابة ومصاهرة من األصول والفروع أو احلواشي إىل         
 مبقال االسـتئناف هـم والـدة        إليهمسيما وأن املطلوب االستماع     ،  " الغاية بإدخال
ن سكوت املطلـوب   إمث  ) جدتها وأخواهلا ( املطلوب واللذين هم أقارب هلا       وإخوة

عن املطالبة بواجبات الكراء ملدة طويلة ال يعترب قرينة علـى أدائهـا مـن قبـل                 
 املطعون فيه خارقا للمقتضيات احملتج بها ومعلـال          فجاء بذلك القرار   ،الطاعنة

 قانوين وجميبا مبا فيه الكفاية على الدفوع املثارة         أساستعليال سليما ومرتكزا على     
  .وكان ما بالوسيلة غري جدير باالعتبار

  :  األوىليف شأن الوسيلة
قانون االلتزامـات   من 371 الفصل(حيث تعيب الطاعنة القرار خبرق القانون     

 مـن   ،وسوء التعليل املوازي النعدامه وعدم االرتكاز على أساس قـانوين         ) العقودو
 وأوضـحت يف    27/4/2001برم بينها وبني املطلوب بتـاريخ       أ عقد الكراء    أنحيث  

مجيع املراحل أنها كانت تؤدي واجبات الكراء للمطلوب بواسـطتها أو بواسـطة             
جئت بعد وفاة جدها بـاملطلوب      وأنها فو ،  والدتها رجاء أو  الغري أي جدها اهلالك     

 من أجل أداء واجبات الكراء مـن        18/9/2008 توصلت به بتاريخ     إنذارا إليهايوجه  
 وأنهـا أثـارت مبقتـضى مـذكرتها املؤرخـة يف            2008 إىل متم شـتنرب      2001ماي  

 مـن   372 طبقـا للفـصل      30/4/2003 إىل   2001 تقادم املدة من ماي      13/3/2010
 التقادم ال يـسقط الـدعوى بقـوة         أن الذي ينص على     قانون االلتزامات والعقود  

ن أ حيتج به يف أي مرحلة من مراحـل الـدعوى و           أنالقانون ومن له املصلحة فيه      
 سنوات وأن الطالبـة تـستغرب جـواب حمكمـة           5واجبات الكراء تتقادم مبضي     

االستئناف عن الدفع بالتقادم الذي أوضح أنه من اجلائز إثارة هـذا الـدفع يف أي                
لة من مراحل التقادم لكن الطرف املستأنف يبقـى ملزمـا يف هـذا اإلطـار                مرح

 إليـه ن ماحنـا    إباحرتام أجل االستئناف دون بيان املركز القانوين لذلك وبذلك ف         
القرار املطعون فيه بهذا اخلصوص غري قانوين وما علل به سيئا وضـعيفا ينـزل               

  .منزلة انعدامه
أنها أثارت مبقتضى املذكرة املدىل  ذلك   ، ما عابته الطاعنة   حيث ثبت صحة  

 تقادم واجبات الكراء املستحقة عن املـدة مـن          13/3/2010نافيا بتاريخ   ئبها است 
 وحمكمة االستئناف التجارية مصدرة القرار املطعـون        30/4/2003 إىل   2001ماي  

أنه لئن كان اجلائز قانونـا إثـارة هـذا          "فيه ردت ما متسكت به الطالبة بتعليلها        
ن الطرف املستأنف يبقى ملزما يف هذا       إ أي مرحلة من مراحل التقاضي ف      الدفع يف 
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ن يثري هذا الدفع داخل األجل      أاإلطار باحرتام أجل االستئناف مبعىن أنه كان عليه         
 مـع أن    ،" يوما من تاريخ التبليغ    15القانوين ملمارسة الطعن باالستئناف احملدد يف       

  تراها للدفاع عن موضوع الـدعوى مـا   تثري مجيع الدفوع اليتأنمن حق الطالبة  
 فلم تبني السند القانوين املعتمد يف رد مـا          ،دام ليس يف القانون ما مينعها من ذلك       

  .متسكت به الطالبة وجاء قرارها بذلك غري مرتكز على أساس وعرضة للنقض
 

  ابـبـذه األسـهـل
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐خدجيـة البـاين      الـسيدة    :املقـرر  – د الرمحان مزور  عب السيد   :الرئيس
  .احممد بلقسيوية السيد :احملامي العام
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  818 القرار عدد

  2011   يونيو9الصادر بتاريخ 
  1620/3/1/2010 ددعيف امللف التجاري 

 

  

  ضمان عيوب الشيء املبيع
  . سقوط الدعوى‐ االلتزام بإخطار البائع ‐ منقول ‐

لبائع بأن دعوى ضمان عيوب الـشيء املبيـع  قـد            يكون غري مؤسس دفع ا    
سقطت بالتقادم لعدم  قيام املشرتي بإخطار البائع بعيوب الشيء املبيـع فـور              

 573 و 553اكتشاف هذه العيوب، يف حني أنه ال موجب لتطبيق مسطرة الفـصلني             
من قانون االلتزامات والعقود إذا مل يكن هناك أي عيب حلظة تسليم البـضاعة،              

لزم املشرتي بفحص املبيع فور تسلمه وإخطار البائع بكـل عيـب يلزمـه              حىت ي 
ضمانه خالل السبعة أيام التالية للتسليم، وأنه حىت على فـرض أن العيـب كـان                
خفيا مما كان يقتضي من املشرتي إخطار البائع به فور اكتشافه، فإن الثابـت أن               

له مما مل يعد معه جمـال       طريف العقد تفاوضا بشأن إصالح الشيء املبيع أو استبدا        
العتماد سقوط ضمان الشيء املبيع، علما أن اآلجال القانونية املتعلقـة بـضمان             

  . املتعاقدينقعيوب الشيء املبيع يسوغ متديدها أو تقصريها باتفا
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمـة             
 يف امللـف    22/3/2010 بتاريخ   1366ئناف التجارية بالدار البيضاء حتت عدد       االست
، أن الطالبة شركة بروماديس الصناعية تقدمت مبقال لتجاريـة          5994/08/14عدد  

الدار البيضاء، عرضت فيه أنها اقتنت من املطلوبة األوىل شركة كازا مازوط فرن             
 درهما، تـبني فيـه      96،345.429 مببلغ   19.81 ومساحة   1355 من قوة    01معمل رقم   
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عدة عيوب وصفتها خربة مكتب فريطاس، التزمت البائعة بإصـالحها لكـن دون             
جدوى، وإنها استصدرت أمرا بتعيني اخلبري أمحد بنزيان، فتبني له أن الفرن أصبح             

 درهـم يف    5.000غري صاحل لالستعمال، وتقدر األضرار الالحقة باملدعية يف مبلـغ           
، ملتمسة احلكم بفسخ البيـع املتعلـق بـالفرن وأداء           10/9/2003اليوم ابتداء من    

 درهما مثن الفرن، وإجراء خربة لتحديد الضرر        345.429،96املدعى عليها هلا مبلغ     
وأجابت املدعى عليها شركة كازا مازوط، بأن مشرتية اآللة هي شركة           . الالحق بها 

هذه األخرية مع املـشرتية     ماروك ليزينك، اليت أكرتها لشركة فلوراكوم، مث اتفقت         
إلحالة اآللة على املدعية شركة بروماديس، أما الصانعة هلا فهي شـركة إيـديال              
طريميك، لذلك فاملدعى عليها جمرد وسيط بني الصانع واملـستهلك، ملتمـسة            

وبعـد تعقيـب    . التصريح بعدم قبول الدعوى وإدخال الصانعة املـذكورة فيهـا         
قضت احملكمة متهيديا بإجراء خربة أجنزها اخلبري       الطرفني واملدخلة يف الدعوى،     

موالي يوسف الطاهري، مث أصدرت حكما متهيديا ثانيا بالقيـام خبـربة أسـندتها              
للخبري أمحد بنزيان، وأدلت املدعية مبذكرة بعد اخلربة التمست فيها احلكم على            

 500.000املدعى عليها بأدائها هلا مثن الفرن والفوائد القانونيـة وتعـويض قـدره      
درهم، مع البيع اإلمجايل لألصل التجاري للمدعى عليها يف حالة امتناعهـا عـن              
األداء، مث صدر حكم متهيدي ثالث قضى بإجراء حبث،وبعد إجرائه مبكتب القاضي            
املقرر والتعقيب عليه صدر احلكم القطعي القاضي على املدعى عليها بأدائهـا            

 درهم، وفسخ عقـد بيـع       30.000 قدره    درهما وتعويض  345.429،96للمدعية مبلغ   
استأنف هذا احلكم من طـرف املـدعى عليهـا          . الفرن، وإرجاعه للمدعى عليها   

شركة كازا مازوط، وأجابت املدعية شركة برومـاديس بـأن عالقتهـا بالـشركة              
املذكورة حسم فيها حبكم أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه، وهو احلكـم التمهيـدي              

، وبعد استيفاء اإلجـراءات صـدر القـرار االسـتئنايف           29/6/2009الصادر بتاريخ   
القاضي بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد برفض الطلـب وهـو القـرار              

  .املطعون فيه
  

  :يف شأن الوسيلة الرابعة
 573 و 553حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء تطبيق مقتضيات الفـصلني           

أن الدفع بسقوط دعوى ضمان     "إىل  من قانون االلتزامات والعقود، ذلك أنه ذهب        
بأن "، يف حني جاء يف حيثيته األوىل        "العيب مبين على أساس ويتعني رفض الطلب      



 

  ص 225 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

املستأنفة سبق هلا أن وجهت جمموعـة مـن الفـواتري ألداء قيمـة اإلصـالحات                
والتدخالت اليت قامت بها لرتميم األعطاب اليت حلقت باآللة إىل املستأنف عليها            

 ما يتضح معه أن املطلوبة قبلت حتمل تبعات العيوب اليت ظهرت            ، وهو "املدعية
بالفرن املبيع، مقرتحة استبداله بآخر، بعد منحها الطالبة فـرتة ضـمان إضـافية            

، الـذي تـضمن     30/10/2003قدرها سنة، حسبما يستفاد من تقرير االجتماع ليوم         
ـ    3/11/2003التزام املطلوبة بإصالح الفرن ابتداء من        ا ظلـت متاطـل     ، غـري أنه

وتسوف بالرغم من عدم صالحية الفرن، فاضطرت الطالبة لطرق باب القـضاء،            
وأقرت املطلوبة باملسار الطويل الذي اختذه النزاع، وكل ذلك يؤكد عدم انطباق            

 من قانون االلتزامات والعقود على النازلة، فضال عن تغاضـي           573 و 553الفصلني  
ويـسوغ  " املذكور اليت تؤكد علـى أنـه         573احملكمة عن الفقرة األخرية للفصل      

فيكون قـد أسـاء تطبيـق       ..." متديد هذه اآلجال أو  تقصريها باتفاق املتعاقدين         
  .النصوص املذكورة، وجاء مشوبا بعيب فساد التعليل مما يتعني نقضه

 إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ألغت احلكم االبتدائي وقضت           حيث
إن ما متسكت به املـستأنفة مـن كـون الـدعوى     "علة من جديد برفض الطلب ب   

سقطت بالتقادم لعدم سلوك املستأنف عليها للمـسطرة املنـصوص عليهـا يف             
 من قانون االلتزامات والعقود، فإن تاريخ انطالق األجل احملدد          573 و 553الفصلني  

 إلخطار البائع بعيوب الشيء املبيع يبتدئ فور اكتشاف هذه العيوب، والثابت من           
كانت على علـم    ) املدعية(تقرير مكتب فريتاس وخربة بنزيان أن املستأنف عليها         

بالعيوب اليت ظهرت باآللة، فكان عليها أن تشعر املستأنفة بالعيوب ابتـداء مـن              
، وأن ترفع دعـوى     8/5/2003تاريخ اكتشافها، أي من تاريخ أول تقرير الذي كان يف           

لتاريخ، ومبقارنة تاريخ اكتـشاف العيـب      الضمان داخل أجل ثالثني يوما من ذلك ا       
 يتضح أن ما متـسكت بـه        27/10/2004 وتاريخ رفع الدعوى وهو      8/5/2003وهو  

املدعى عليها من سقوط دعوى الضمان لعدم تقدميها ضمن اآلجال املنـصوص            
، يف  " من قانون االلتزامات والعقود مبين على أسـاس        573 و 553عليها يف الفصلني    

 مل يكن هناك أي عيـب       من جهة يق النصني املذكورين، ألنه     حني ال موجب لتطب   
حلظة تسليم الفرن، حىت يلزم املشرتي بفحص املبيع فور تسلمه وإخطار البـائع             

، إن  ومن جهـة ثانيـة    بكل عيب يلزمه ضمانه خالل السبعة أيام التالية للتسليم،          
افه، فإنـه يف    كانت العيوب من النوع اخلفي، الذي جيب إخطار البائع به فور اكتش           

النازلة املاثلة فتح نقاش بني الطرفني حول كيفية إصالح الفرن أو استبداله، ممـا              
مل يعد معه جمال العتماد سقوط ضمان الشيء املبيع، فضال عن أن تلك اآلجال              
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 املتعاقدين، مما يبقى معه القرار مبا ذهب إليـه          قيسوغ متديدها أو تقصريها باتفا    
  .ج هلا عرضة للنقضخارقا للمقتضيات احملت

 

   األسبــابهـذهـل
  .  فيهاملطعون القرار األعلـى بنقض اجمللس قضى

عبد الرمحان املصباحي     السيد :املقرر –ة الباتول الناصري    السيد :الرئيس 
  . السيد السعيد سعداوي:احملامي العام ‐
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  امساخل اجلزء 
  قرارات الغرفة اإلدارية
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  274 القرار عدد

  2011  أبريل 14صادر بتاريخ ال
  508/4/1/2010 عدداإلداري لف يف امل

  )عبد اهلادي العاطفي/ قابض وزان (
 

  

  حتصيل دين عمومي
  . اختصاص احملكمة االبتدائية‐ حتديد اإلكراه البدين‐

جتعـل    مـن مدونـة حتـصيل الـديون العموميـة،     149لئن كانت املـادة  
ق أحكامها للمحـاكم اإلداريـة، فـإن        االختصاص يف النزاعات الناشئة عن تطبي     

 منها متنح استثناء االختصاص خبصوص حتديد اإلكراه البدين لقاضي          80املادة  
  .املستعجالت باحملكمة االبتدائية

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار، املطعون فيه املشار إىل مراجعها            

 أمام احملكمة االبتدائية بوزان، طلب      10/10/2008ريخ  أعاله أنه مبقال مرفوع بتا    
يف حق الـسيد العـاطفي      ) هكذا(السيد قابض مدينة وزان تطبيق اإلكراه البدين        
 مبثابـة مدونـة حتـصيل       15/97عبد اهلادي استنادا إىل مقتضيات القانون رقم        

لوب الديون العمومية، وبعد املناقشة صدر األمر مستجيبا للطلب، استأنفه املط         
فقضت حمكمة االستئناف بإلغائه وبعد التصدي احلكم بعدم االختصاص النوعي          

  .مبقتضى القرار املطلوب نقضه
  :يف شأن الوسيلة الوحيدة

 مـن مدونـة     149وحيث يعيب الطالب القرار املطعون فيه خبرق املـادة          
حتصيل الديون العمومية اليت تنص على اختصاص احملاكم اإلداريـة بالبـت يف             
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زاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه املدونـة، يف حـني أن طلـب حتديـد        الن
اإلكراه البدين ال يعد منازعة وإمنا يتعلق بإجراء من إجراءات التحصيل اجلـربي             
للديون العمومية الذي خيتص بالبت فيه قاضي املستعجالت باحملكمة االبتدائية          

  . من املدونة املذكورة80طبقا للمادة 
 من القانون رقم    149بته الوسيلة، ذلك أنه لئن كانت املادة         ما عا  حيث صح 

 املشار إليه، جتعل االختصاص يف النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكامـه            15/97
 متنح االختصاص خبـصوص حتديـد اإلكـراه         80للمحاكم اإلدارية، فإن املادة     

ـ            ة البدين استثناء من االختصاص اإلداري العام لقاضـي املـستعجالت باحملكم
االبتدائية، فيكون القرار املطعون فيه قد جاء مشوبا خبـرق القـانون وعرضـة              

  .للنقض
 

  األسـبـاب لـهـذه
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملامي  ‐ السيدة سلوى الفاسي الفهري      :املقرر – السيد أمحد حنني     :الرئيس
  . السيد سابق الشرقاوي:العام
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  276 رار عددـالق

  2011  أبريل 14الصادر بتاريخ 
  1768/3/1/2010 عدديف امللف اإلداري 

  ) شركة ميين سبور /الصندوق الوطين للضمان االجتماعي(
 

  

  حتصيل دين عمومي
 مطالبـة يف إطـار      ‐ اتفاق خاص بني املؤسسة العمومية وامللـزم         ‐

   . اختصاص احملاكم اإلدارية‐القواعد العامة 
و مبناسبة حتصيل ما للمؤسسات العمومية من ديـون  إبرام االتفاقات بشأن أ 

عمومية على امللزمني، ال حيوهلا إىل ديون عادية، وتظل تلك االتفاقات خاضعة            
 مبثابة مدونة حتصيل الديون العمومية، الذي تعـرض النزاعـات           97‐15للقانون  

،  من نفس القـانون    141الناشئة عن تطبيقه على احملاكم اإلدارية بصريح املادة         
  .  وهو اختصاص من النظام العام

  
  باسم جاللة امللك

  :يف االختصاص النوعي
 أمـام احملكمـة التجاريـة بالـدار         17/11/2009حيث مبقال مرفوع بتاريخ     

مـيين  "البيضاء، طلب الصندوق الوطين للضمان االجتماعي احلكم على شركة          
 درهمـا   136.769,94والسيد تزيت مصطفى بأدائهما متضامنني ما قـدره         " سبور

، موضـوع   2008 إىل فربايـر     1997عن واجبات االشرتاك املتعلقة بالسنوات من       
، مضمون بكفالـة شخـصية      23/12/2008التزام يتضمن اعرتافا بالدين مؤرخ يف       

وتضامنية موقعة من طرف السيد تزيت مصطفى، مع الفوائـد القانونيـة مـن              
واحد باملائة من تاريخ توقيـع      تاريخ الطلب والذعائر املرتتبة عن التأخري بنسبة        

 درهـم، أجـاب     14.000االلتزام املذكور إىل تاريخ تنفيذ احلكم مع تعويض قدره          
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الطرف املدى عليه بالدفع بعدم االختصاص النوعي استنادا إىل أن الـصندوق            
املدعي مؤسسة عمومية، وأن واجبات االشرتاك املطالب بها تعترب دينا عموميـا            

 مبثابة مدونة حتصيل الـديون العموميـة،        97‐15لقانون رقم    من ا  2طبقا للمادة   
يباشر استخالصه طبقا هلذا القانون الذي تعرض النزاعات اليت قد تنـشأ عـن              
تطبيقه على احملاكم اإلدارية، وبعد املناقشة صدر احلكم باالختصاص النـوعي           

وميـة  لئن كان املدعي مؤسسة عم    : "للمحكمة التجارية للبت يف الطلب بعلة أنه      
إال أنه يف نازلة احلال ال ميارس امتياز السلطة العامة، بل يطالب بدينه يف إطـار                
القواعد العامة وليس يف إطار مدونة حتصيل الديون العمومية، عـالوة علـى أن              

  ".املدعى عليها تعد تاجرا وبروتوكول االتفاق قد نشأ مبناسبة العمل التجاري
 حتصيل ما للمؤسـسات     ‐ ومبناسبة   ‐ إبرام االتفاقات بشأن     لكن حيث إن  

 كما يف نازلة احلـال،      ‐ بصفتهم هذه    –العمومية من ديون عمومية على امللزمني       
 مبثابـة   97‐15ال حيوهلا إىل ديون جتارية، وتظل تلك االتفاقات خاضعة لقانون           

مدونة حتصيل الديون العمومية، الذي تعرض النزاعات الناشئة عن تطبيقه على           
دارية املوجودة باملكان الذي تستحق فيه الديون املـذكورة بـصريح           احملاكم اإل 

 من هذا القانون، وهو اختصاص من النظام العام، خالفا ملـا انتهـى              141املادة  
  .إليه احلكم املستأنف فلزم إلغاؤه

  
  األسـبـاب لـهـذه

قضى اجمللس األعلى بإلغاء احلكم املستأنف والتصريح باختصاص القضاء         
حالة امللف على احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء لتبـت فيـه طبقـا             اإلداري وإ 

   .للقانون
احملـامي   ‐ السيد حسن مرشـان      :املقرر – السيد أمحد حنني     :الرئيس

  . السيد سابق الشرقاوي:العام
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  46رار عدد قال

  2011  يناير 20الصادر بتاريخ  
  1450/4/1/2010 عدديف امللف اإلداري 

  )احملافظ العقاري / فطومة السليماين(
 

  

  دعوى اإللغاء
  . االختصاص القضائي‐ عدم تنفيذ حكم ‐ قرار احملافظ ‐

إذا كان الطعن يف قرار احملافظ برفض تسجيل حـق عـيين لعـدم              
صحة الطلب أو عدم كفاية احلجج من اختصاص احملكمة االبتدائية، فإن           

قـضائي  رفض احملافظ نقل احلقوق املشاعة يف العقـار تنفيـذا حلكـم             
بتذييل عقد توثيقي بالصيغة التنفيذية يعترب قرارا إداريا قابال للطعن فيه           

  .باإللغاء أمام القضاء اإلداري
  

  باسم جاللة امللك
 أمام احملكمـة اإلداريـة بالربـاط،        13/3/2009حيث مبقال مرفوع بتاريخ     

عرضت السيدة فطومة السليماين أنها أبرمت مع السيد حممد لطرش ببلجيكـا            
، تنازل هلا مبوجبه عن نـصيبه يف العقـار ذي           31/7/2002قدا رمسيا مؤرخا يف     ع

، الكائن حبي الرياض الرباط، وهو العقـد الـذي قـضت            99106/03الرسم عدد   
بتذييلـه بالـصيغة التنفيذيـة      ) قسم قضاء األسرة  (احملكمة االبتدائية بالرباط    

نس شارل هـو حممـد      وباإلشهاد على أن آين آدم هي فطومة السليماين وأن سرت         
، املؤيد بقرار   13/1/2005 الصادر بتاريخ    157لطرش وذلك مبقتضى احلكم عدد      

 يف امللـف رقـم      9/10/2006 الصادر بتاريخ    237حمكمة االستئناف بالرباط عدد     
، وأنها طلبت من السيد احملافظ على األمالك العقاريـة والرهـون            203/05/10

وق السيد حممد لطرش املشاعة يف الفـيال         الرياض، أن ينقل إليها حق     –بالرباط  
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ذات الرسم العقاري املشار إليه تنفيذا للحكم املذكور، فرفض بدعوى أن هـذا             
احلكم مل يتطرق لتغيري اجلنسية ونظام الزواج، وأن احملكمة حكمت بـأكثر ممـا      
طلب منها ملا غريت اسم الزوج دون أن يكون طرفا مدعيا، وأن الطرفني التزما              

د املذيل بالصيغة التنفيذية باللجوء إىل موثق مغريب إلبرام عقد التفويت،           يف العق 
وأنه ليس بامللف ما يفيد أنهما اكتسبا اجلنسية البلجيكية، ملتمسة إلغـاء قـرار              

، ملساسه حبجية الشيء    23/5/2008 بتاريخ   50/ م ع  600احملافظ املطلوب رقم    
كم قضائي نهـائي حيمـل      املقضي به والشطط يف استعمال السلطة والتنكر حل       

) املطلـوب (الصيغة التنفيذية، أجاب احملافظ على األمالك العقارية والرهون         
 من  360بالدفع بعدم االختصاص النوعي استنادا إىل الفقرة األخرية من الفصل           

قانون املسطرة املدنية اليت تنص على عدم قبول طلب اإللغاء ضد املقـررات             
ة من يعنيهم األمر املطالبة حبقوقهم لـدى احملـاكم          اإلدارية إذا كان يف استطاع    

 املتعلق بالتحفيظ العقاري الـذي      1913 غشت   12 من ظهري    96العادية والفصل   
ينص على اختصاص احملكمة االبتدائية يف الطعون املتعلقة بـرفض احملـافظ            

  .تسجيل حق عيين لعدم صحة الطلب أو عدم كفاية احلجج
يف قرار احملافظ برفض تسجيل حق عـيين         إذا كان الطعن     حيث إنه  لكن

لعدم صحة الطلب أو عدم كفاية احلجج من اختصاص احملكمة االبتدائية، فإن            
 على أسـباب تتعلـق بأهليـة املتعاقـدين          ‐ يف نازلة احلال     ‐استناد احملافظ   

وهويتهم وجتادل فيما بت فيه احلكم النهائي املشار إليه أعاله القاضي بتـذييل             
ة التنفيذية مما تعتربه املدعية رفضا لتنفيـذ مقتـضيات احلكـم            العقد بالصيغ 

املذكور، وبالتايل تكون الدعوى من اختصاص احملكمة اإلدارية اليت ملا انتهـت            
 .إىل خالف ذلك، مل جتعل ملا قضت به أساسا من القانون

 

  األسـبـاب لـهـذه
لقضاء قضى اجمللس األعلى بإلغاء احلكم املستأنف والتصريح باختصاص ا        

  .اإلداري نوعيا وإرجاع امللف إىل احملكمة اليت أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون
احملـامي   ‐ السيد حسن مرشـان      :املقرر – السيد أمحد حنني     :الرئيس

  . السيد سابق الشرقاوي:العام
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  594 القرار عدد

  2011  غشت 11الصادر بتاريخ 
  653/4/1/2011 عدداإلداري لف يف امل

  )الصندوق الوطين للضمان االجتماعي/ ن يوسف امجع(
 

  

  راتب الزمانة
 ‐ رفــض الــصندوق الــوطين للــضمان االجتمــاعي ‐ اســتحقاق ‐

  . اختصاص احملاكم اإلدارية
قرار الصندوق الوطين للضمان االجتماعي بـرفض متتيـع األجـري براتـب           

 جمـال   الزمانة، يأيت يف إطار ما يتمتع به الصندوق املذكور من سلطة إداريـة يف             
اختصاصه، وهو بذلك يكتسي صبغة القرار اإلداري القابل للطعن أمام احملاكم           
اإلدارية، عالوة على أن راتب الزمانة يعترب معاشا بـصريح القـانون واحملـاكم              
اإلدارية ختتص بالنظر يف النزاعات الناشئة عن تطبيـق النـصوص التـشريعية             

  .والتنظيمية املتعلقة باملعاشات
  

   امللكباسم جاللة
حيث يستفاد من أوراق امللف ومن ضمنها احلكم املـستأنف، أنـه بتـاريخ              

 تقدم املستأنف عليه أمام احملكمة اإلدارية بالدار البيـضاء مبقـال            28/9/2010
 تعرض حلادثة شغل أصيب على إثرها       6/1/2001افتتاحي عرض فيه أنه بتاريخ      

اره يف العمل لدى مشغله،     بعدة أضرار خمتلفة وبعاهة مستدمية حالت دون استمر       
وأنه بعد إحالته من طرف الصندوق املستأنف على اللجنـة الطبيـة للـضمان              
االجتماعي أكدت ذلك وكذا استحقاقه لراتب الزمانة، إال أنه ابتداء مـن أبريـل              

 أوقف الصندوق املذكور راتبه بعلة أنه مل يعد يستحقه بعد عرضه علـى              2010
ع، لذلك التمس إلغاء قرار رفض متتيعـه براتـب          نفس اللجنة وذلك خالفا للواق    
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 واحتياطيا إجراء   2010الزمانة وترتيب اآلثار القانونية على ذلك ابتداء من أبريل          
خربة طبية للتأكد من الوضعية الصحية للمستأنف عليه، أجاب املستأنف بـأن            

 مـن قـانون     20الطلب يدخل ضمن اختصاص احملاكم االبتدائية طبقا للفصل         
رة املدنية والتمس لذلك التصريح بعدم االختصاص النـوعي للمحكمـة           املسط

اإلدارية، وبعد متام اإلجراءات قضت هذه األخرية باختصاصها النوعي مبوجـب           
  .حكمها املشار إىل مراجعه أعاله، وهو احلكم املستأنف

 مـن قـانون     20 يعيب املستأنف احلكم املـستأنف خبـرق الفـصل           حيث
 احملدثة مبوجبه حماكم إدارية،     90.41 من القانون رقم     8ادة  املسطرة املدنية وامل  

ذلك أنه ال يكفي أن توجه الدعوى ضد مؤسسة عموميـة لينعقـد االختـصاص               
النوعي للقضاء اإلداري فيما خيص النزاعات املتعلقة باملعاشات، وإمنا ال بد أن            

غـاء  يتعلق األمر مبدع موظف أو مستخدم مؤسسة عمومية، مما يـتعني معـه إل             
احلكم املستأنف والتصريح من جديد بعدم اختصاص القضاء اإلداري للبـت يف            

  . الطلب وإحالة امللف على احملكمة االبتدائية املختصة
 حيث إن طلب املستأنف عليه يف نازلة احلال يهدف إىل إلغـاء قـرار               لكن،

ة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، الذي صدر يف إطار ما يتمتع به من سلط            
إدارية يف جمال اختصاصه، وهو بذلك يكتـسي صـبغة القـرار اإلداري القابـل               

 من القانون احملدث هلا، فضال عـن       8للطعن أمام احملاكم اإلدارية طبقا للمادة       
أن الدعوى تتعلق براتب الزمانة الذي يعترب معاشا بـصريح خمتلـف النـصوص     

شريف مبثابة قانون رقم     من الظهري ال   27التشريعية املنظمة له، وخاصة الفصل      
 املتعلق بنظام الـضمان االجتمـاعي، ممـا         27/7/1972 الصادر بتاريخ    1.72.184

جيعل النزاع يف نازلة احلال يندرج ضمن اختصاص القضاء اإلداري، واحملكمـة            
اإلدارية ملا قضت باختصاصها النوعي تكون قد صادفت الصواب بهذه العلـة،            

  .ييدويكون حكمها بالتايل واجب التأ
 

  األسـبـاب لـهـذه
  .بتأييد احلكم املستأنفقضى اجمللس األعلى 

احملـامي   ‐ السيد حممد حمجـويب      :املقرر – السيد أمحد حنني     :الرئيس
   . السيد سابق الشرقاوي:العام
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  241القرار عدد 

  2011  أبريل 7الصادر بتاريخ 
  1247/4/1/2009  عدداإلداري لف يف امل

  )يرية العامة للضرائباملد/  املرابط غيثة(
 

  

  الضريبة على األرباح العقارية 
 عيب يف مسطرة املنازعة أمام اللجـان  ‐ فرض الضريبية التكميلية     ‐

  . تأثريه على مسطرة الفرض‐
يف حال بيع ممتلكات أو حقوق عينية تطبـق مـسطرة تـصحيح سـريعة               

يبة العامـة    املتعلق بالضر  17‐89 من القانون رقم     108منصوص عليها يف املادة     
على الدخل اليت تؤكد بأن املفتش يفرض الضرائب التكميليـة اعتمـادا علـى              
األسس املذكورة يف رسالة التبليغ الثانية، وأن الطعن يف األمر بالتحصيل ميـارس         

 من القـانون    39أمام اللجنة احمللية مث الوطنية وفق الشروط احملددة يف املادة           
وملا كان فـرض الـضريبة التكميليـة سـابقا          املتعلق بالضريبة على الشركات،     

ملسطرة اللجان فإن العيب يف مسطرة املنازعة اإلدارية يف الضريبة التكميلية ال            
يبطل مسطرة تصحيح الضريبة على األرباح العقارية، وإمنا خيول للـذي يهمـه             

  .األمر املنازعة يف الضريبة التكميلية أمام القضاء
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيـه الـصادر بتـاريخ        

 أن  838 عن حمكمة االستئناف اإلداريـة بالربـاط يف امللـف رقـم              30/4/2009
املدعية غيثة املرابط املطلوبة يف النقض قامت ببيع عقار هلـا مبدينـة الـدار               

درهـم للمـرت     1000 بـسومة    9/9/2002البيضاء مبقتضى عقد توثيقي مؤرخ يف       
املربع كما أنها صرحت بالبيع مع أداء الضريبة على األرباح العقاريـة، غـري أن               
إدارة الضرائب ارتأت مراجعة القيمة التجارية للعقار موضـوع الـضريبة علـى      



 

  ص 237 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

الربح العقاري فتم توجيه رسالة إىل املطلوبة يف النقض تتضمن األساس اجلديد            
 وعلى هذا األسـاس تقـدمت املطلوبـة يف          املعتمد من طرف اإلدارة اجلبائية،    

النقض مبقال مرفوع إىل احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء تلتمس من خالله إلغـاء         
قرار إدارة الضرائب القاضي بتصحيح الضريبة على األربـاح العقاريـة، وبعـد             
جواب إدارة الضرائب واستيفاء اإلجراءات أصدرت احملكمة اإلدارية بالبيـضاء          

 حكما قضى بإلغاء الرسوم التكميلية للضريبة على األربـاح          22/11/2006بتاريخ  
العقارية استأنفته إدارة الضرائب وبعد متـام اإلجـراءات وانتهـاء املناقـشات             
أصدرت حمكمة االستئناف اإلدارية بالرباط قرارا قضى بتأييد احلكم املـستأنف           

  .وهذا هو القرار املطلوب نقضه
  :ضيف الوسيلة الوحيدة للنق

حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه خبرق القانون وعدم االرتكاز على           
أساس قانوين مقبول، ذلك أن مسطرة تصحيح الضريبة العامـة علـى الـدخل              
املتعلقة باألرباح العقارية مستقلة عـن مـسطرة املنازعـة فيهـا وأن العيـب               

ـ            سطرة األوىل، وأن   املفرتض يف املسطرة الثانية ال ميكن أن يرتتب عنه إلغاء امل
العيب املذكور إن صح يفتح اجملال لعرض النزاع أمام القضاء وال أثر له علـى               

 من القـانون    108مسطرة الفرض السليمة وأن اإلدارة متسكت مبقتضيات املادة         
 اليت متكنها من فرض الضريبة التكميلية على أساس األسس املعتمدة           17‐89رقم  

ن القرار املطعون فيه خالف املقتضيات املذكورة       يف رسالة التصحيح الثانية، وأ    
عندما قضى بتأييد احلكم املستأنف والتمس نقـضه واحلكـم تـصديا بـرفض              

  .الطلب
 ما نعاه الطاعن على القرار املطعون فيه، ذلك أنه يف حالة بيع             حيث صح 

ممتلكات أو حقوق عينية تطبق مسطرة تصحيح سـريعة منـصوص عليهـا يف              
 املتعلق بالضريبة العامة على الـدخل الـيت         17‐89قانون رقم    من ال  108املادة  

تؤكد بأن املفتش يفرض الضرائب التكميلية اعتمادا على األسـس املـذكورة يف             
رسالة التبليغ الثانية وأن الطعن يف األمر بالتحصيل ميارس أمام اللجنة احملليـة             

تعلـق بالـضريبة     من القانون امل   39مث الوطنية وفق الشروط احملددة يف املادة        
على الشركات، وملا كان فرض الضريبة التكميلية سابقا ملسطرة اللجـان فـإن             
عدم قيام إدارة الضرائب بإخبار املعين باألمر بعدم انعقـاد اللجنـة احملليـة              
وإمكانية الطعن أمام اللجنة الوطنية والذي هـو عيـب يف مـسطرة املنازعـة               
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ل مسطرة تصحيح الضريبة علـى األربـاح        اإلدارية يف الضريبة التكميلية ال يبط     
العقارية، وإمنا خيول للذي يهمه األمر املنازعة يف الضريبة التكميلية أمام القضاء            
مما يكون معه القرار االستئنايف القاضي خبالف ذلك خمالفا للقانون احملتج بـه             

  .ومعرضا للنقض
  

  األسـبـاب لـهـذه
  .فيهقضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون 

احملامي  ‐ السيد حممد منقار بنيس      :املقرر – السيد أمحد حنني     :الرئيس
  . السيد سابق الشرقاوي:العام
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  654 القرار عدد

  2011  شتنرب 8الصادر بتاريخ 
  810/4/2/2009 عدداإلداري لف يف امل

  )املديرية العامة للضرائب/  حممد بنيس ومن معه(
 

  

  الضريبة على القيمة املضافة
 ‐ تعـدد الـشركاء      ‐ ما يسلمه الشخص لنفسه مـن مـبىن        ‐عفاء   إ ‐

  . احتساب املساحة
إن اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ملا يقوم به الشخص الطبيعي            

 مـن   7من تسليمه لنفسه من مبىن طبقا ملقتضيات الفقرة الرابعة مـن املـادة              
 240ملغطاة للمبىن    رهني بتوفر شرط عدم جتاوز املساحة ا       30/85القانون رقم   

مرت مربع، والذي يشكل وحدة سكنية غري قابلة للتجزئة ولـو تعـدد الـشركاء،                
فاملشرع اعتمد املبىن موضوع التسليم بصفة كاملة، ودون اعتماد حـصة كـل             

  .شريك يف امللك
  نقض وإحالة

  

  باسم جاللة امللك
 22/7/2009حيث إن املديرية العامة للضرائب وبواسطة مقال قدم بتـاريخ           

 الصادر عن حمكمة االستئناف اإلداريـة بالربـاط         264طلبت نقض القرار عدد     
، ذلك أنه يؤخذ من وثـائق امللـف         275/07/9 يف امللف عدد     12/2/2009بتاريخ  

وفحوى القرار املطلوب نقضه أن املطلوبان تقدما مبقال أمام احملكمة اإلدارية           
 95ان القطعـة األرضـية رقـم        ، عرضا فيه أنهما ميلك    27/7/2006بفاس بتاريخ   

 وأنهمـا أقامـا     77263/07الكائنة بتجزئة الضيعة موضوع الرسم العقاري عـدد         
عليها بناية تتكون من متجر وطابق سفلي وطابقني علويني مساحة كـل واحـد              



 

  ص 240 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

 مرتا مربعا حيث    308 مرتا مربعا وبذلك فإن جمموع املساحة املبينة هي          106منها  
ي يف ملك الثاين وقد متت جتزئة البنايـة خـصص لكـل    ميلك األول الربع والباق  

شقة واملتجر رسم عقاري خاص، وأنهما فوجئا بإعالم بالضريبة علـى القيمـة             
املضافة على البناية املشار إليها، لذا التمسا إلغاء الضريبة على القيمة املضافة            

  مع ما يرتتب على ذلك من نتـائج، 00117178/05موضوع جدول املكلفني عدد 

وأجاب مدير إدارة الضرائب مؤكدا أن املشرع اعتمد املبىن موضـوع التـسليم             
بصفة كاملة ودون اعتماد حصة كل شريك، وبعد تبادل الـردود صـدر احلكـم              
برفض الطلب، استأنفه املطلوبان فأصدرت حمكمة االستئناف اإلدارية قرارهـا          

 القيمـة املـضافة     القاضي بإلغاء احلكم املستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة على       
  .، وهو القرار موضوع الطعن احلايل بالنقض2005برسم سنة 

  :يف وسيليت النقض جمتمعتني الرتباطهما
حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه خرق القـانون، ذلـك أنـه ال               
يوجد أي بند يف النص التشريعي املنظم لعملية ما يسلمه الشخص لنفـسه مـن               

اإلعفاء من الضريبة هو الشخص الباقي يف حـدود نـصيبه           مبىن يفيد بأن معيار     
 مرتا مربعا، ومن جهة أخرى فإن القرار املطعون فيه قد جاء            240الذي ال يتعدى    

ناقص التعليل املوازي النعدامه ألن احملل التجاري يبقى خارج نطاق اإلعفـاء،            
ية للـشقق    مرتا مربعا فإن املساحة اإلمجال     13,52وأنه خبصم مساحته واليت هي      

 مرتا  240 مرتا مربعا ،وبالتايل تتجاوز سقف اإلعفاء احملدد يف          369,83الثالث هي   
مربعا إضافة إىل أن القرار املطعون فيه يعكس توجها قضائيا أصـبح متجـاوزا              

  .ملتمسا نقض القرار
 ما عابته الطالبة على القرار املطعون فيـه، ذلـك أن اإلعفـاء       حيث صح 

 85‐30 مـن القـانون رقـم        7لفقرة الرابعة من املـادة      الوارد ضمن مقتضيات ا   
املتعلق بالضريبة على القيمة املضافة، رهني بتوفر شرط عدم جتاوز املساحة           
املبنية اليت تشكل وحدة سكنية غري قابلة للتجزئة، واحلال أن البنايـة موضـوع              

ـ      369,83النزاع احلايل والشقق الثالث تصل إىل        ر علـى    مرتا مربعا، وما دام األم
هذه الصورة يكون القرار املطعون فيه ملا حنا هـذا املنحـى املنتقـد نـاقص             

  .التعليل ومتسما خبرق القانون وعرضة للنقض
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  األسـبـاب لـهـذه
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

احملامي  ‐ السيد عبد احلميد سبيال      :املقرر – السيد أمحد حنني     :الرئيس
  .د سابق الشرقاوي السي:العام
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  87 القرار عدد

  2011  فرباير 3الصادر بتاريخ 
  721/4/1/2010عدداإلداري لف يف امل

  )الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء/ حممد بوزيان (
 

  

  غرامة تهديدية
  . اقرتانها بالتعويض‐ طبيعتها القانونية ‐

 على تنفيذ التزامه، ومـن      تعترب الغرامة التهديدية أداة إلجبار احملكوم عليه      
مثة فهي وسيلة غري مباشرة للتنفيذ اجلربي وتهديـد مـايل حتكمـي ال يقـاس                
بالضرر، وبالتايل ميكن أن يقضى بها عالوة على احلكم بالتعويض عـن الـضرر              
احلاصل للمحكوم له،وإن مقدارها ميكن أن يزيد كلما طالـت مـدة التـأخري يف               

ا اعترب أن الغرامة التهديدية جمرد تعـويض ومل          التنفيذ، والقرار املطعون فيه مل    
 من قانون املسطرة املدنية مما يتعني معه        448مييز بينهما يكون قد خرق الفصل       

  . نقضه
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

حيث إن الطاعن حممد بوزيان، وبواسطة مقال قدم مـن طـرف دفاعـه              
ادر عن حمكمة االسـتئناف      الص 233، طلب نقض القرار عدد      27/5/2010بتاريخ  

، ذلك أنه يؤخذ من     233/6/09 يف امللف عدد     24/3/2010اإلدارية مبراكش بتاريخ    
وثائق امللف وفحوى القرار املطلوب نقضه، أن الطالب وبواسطة مقـال قـدم             

، عرض فيه أنه صدر لفائدتـه       26/6/2008أمام احملكمة اإلدارية مبراكش بتاريخ      
، يقضي  45 أمر عدد    3/7/2007كمة اإلدارية بتاريخ    أمر استعجايل عن رئيس احمل    

بإيقاف األشغال اليت تباشرها الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهربـاء مبـراكش            
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على ملكه دون وجه حق، وأن الوكالة امتنعت عن تنفيذ األمر االستعجايل، وأنـه              
اءات  قضى مبواصـلة إجـر     352 أمر عدد    18/9/2007استصدر أمرا ثانيا بتاريخ     

 درهم عن كل يوم تأخري وهـو  25.000التنفيذ حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها       
 بتـاريخ   5األمر املؤيد استئنافيا مبقتضى قرار حمكمة االستئناف اإلدارية عـدد           

 11/7/2007، ألجل ذلك واعتبارا المتناع الوكالة عن التنفيـذ منـذ            15/10/2007
رامة التهديديـة احملكـوم مبـا قـدره         إىل غاية اآلن، التمس احلكم بتصفية الغ      

 درهما عن كـل يـوم       2000 درهما حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها        5.400.000
تأخري مع النفاذ املعجل، أجابت الوكالة بأنها نفذت األمر املـستعجل القاضـي             
بإيقاف األشغال، وأن الشركة املوجودة بالورش ال متثلها إطالقا والتمست رفض           

م املناقشات صدر احلكم بأداء الوكالة لفائدة الطالـب مبلـغ           الطلب، وبعد خت  
 درهما استأنفته هذه األخرية، فأصدرت حمكمة االسـتئناف اإلداريـة           5.400.000

مبراكش قرارها القاضي بتأييد احلكم املستأنف مع خفض املبلغ احملكوم به إىل            
  . درهما، وهو القرار املطلوب نقضه450.000

  :معتني الرتباطهمايف وسيليت النقض جمت
حيث ينعى طالب النقض على القرار املطعون فيه، خرق القانون، وفـساد            
التعليل املنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اعترب الغرامة التهديدية تعويضا واحلـال            

 من قانون املسطرة املدنية املتعلق      448أنها ليست كذلك، تأسيسا على الفصل       
 بينها وبني التعويض ملا نـص علـى أنـه ميكـن             بالغرامة التهديدية، والذي ميز   

للمستفيد من احلكم أن يطلب عالوة على الغرامـة التهديديـة تعويـضا مـن               
احملكمة اليت أصدرته، وما ذهب إليه القرار املطعون فيه، يعد خرقـا للفـصل              
املذكور، ويعرضه للنقض، ومن جهة ثانية فإن القرار مل يوضح األسـاس الـذي              

 أن الغرامة التهديدية ال تصفي مبا جتمد منها من تاريخ االمتناع،            اعتمده ملا اعترب  
  .وهو ما يشكل نقصانا يف التعليل املنزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض

 ما نعته الوسيلتان على القرار املطعون فيه، ذلـك أن الفقـرة             حيث صح 
ه، قد ميـزت     من قانون املسطرة املدنية واحملتج خبرق      448األخرية من الفصل    

بني الغرامة التهديدية والتعويض، وأن القضاء قـد درج علـى اعتبـار الغرامـة               
التهديدية أداة إلجبار املدين أو احملكوم عليه على تنفيذ التزامه، وأنها يف األخري             
وسيلة غري مباشرة للتنفيذ اجلربي وتهديد مايل حتكمي ال يقـاس بالـضرر، وأن              

طالت مدة التأخري يف التنفيذ، ويف نازلة احلال فانـه          مقدارها ميكن أن يزيد كلما      
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مادام مقدار هذه الغرامة التهديدية ومدتها قد مت حتديدهما بواسطة حكم نهائي            
كما هو ثابت من وثائق امللف، وأن امتناع اإلدارة عن التنفيذ ثابت هو اآلخر مـن                

: اريخخالل احملاضر املنجزة من طرف ثالثة مفوضني قضائيني، حـسب التـو           
، فإن القرار املطلوب نقضه ملا اعتـرب        13/2/2008 و 23/11/2007 و 14/11/2007

خالفا ملا ذكر الغرامة التهديدية جمرد تعويض من جهة، وأنها ال تصفي مبا جتمد              
منها من تاريخ االمتناع دون األخذ يف االعتبار ما أشري إليه أعاله، يكون قد جـاء                

  .سدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقضخارقا للقانون ومعلال تعليال فا
  

  األسـبـاب لـهـذه
  .بنقض القرار املطعون فيهقضى اجمللس األعلى 

احملامي  ‐عبد احلميد سبيال     السيد   :املقرر – السيد أمحد حنني     :الرئيس
   . السيد سابق الشرقاوي:العام
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  465 القرار عدد

  2011  يونيو 2الصادر بتاريخ 
  621/4/1/2010 عدداإلداري لف يف امل

  )السيد أبو القاسم الوزاين/ السيد عبد احلميد احلسين (
 

  

  منازعات انتخابية 
  . فقدان أهلية أحد املرشحني‐ إلغاء انتخاب الالئحة ‐

مبا أن املستأنف متسك أمام احملكمة بأنه مل يفز يف االنتخابات ألنـه كـان               
 فاز فيها العـضوان املرتبـان يف        مرتبا يف الدرجة الرابعة يف الئحة االنتخاب اليت       

الدرجتني األوىل والثانية، ومن مت فإنه ال تأثري لعدم أهليته على انتخاب العضوين             
السابقني له يف ترتيب الالئحة، لكن القرار املطعون فيه قضى بأن فقدانه ألهليته          
االنتخابية يؤدي إىل عدم صحة الالئحة اليت ترشح بها، ورتب عن ذلك بطـالن              

جة العملية االنتخابية برمتها، دون أن يبني مصدر القاعـدة الـيت اعتمـدها،              نتي
  .ودون أن يستبعد ما مت التمسك به مبقبول فجاء منعدم التعليل عرضة للنقض

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 أمـام   2/9/2009حيث يؤخد من أوراق امللف أنه مبقـال مرفـوع بتـاريخ             

 عـرض الـسيد أبـو       952/09/12 له امللف عدد      فتح ‐احملكمة اإلدارية بوجدة    
القاسم الوزاين بصفته وكيال لالئحة الشرف أنه رشح الئحته النتخابات أعـضاء            

 من بني اثىن عشر الئحة، وأن 26/8/2009اجمللس  اإلقليمي ادريوش اجملراة يوم       
علـى  " متسمان"الئحته حصلت على مقعد واحد بينما حصلت الالئحة املسماة          

 شخص السيدين عبد املنعم الفتاحي وحممد مهتور، يف حني أن هـذه        مقعدين يف 
 املرشـح يف    ‐الالئحة باطلة لكون أحد مرشحيها املسمى عبد احلميد احلسين          

 فاقد لألهلية االنتخابية بسبب إدانته نهائيا بعقوبة حبس نافـذة           ‐الرتبة الرابعة   
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 اجلنايـات    الـصادر عـن غرفـة      131مدتها ستة أشهر مبقتضى القـرار رقـم         
 يف امللـف اجلنـائي      25/5/2005االستئنافية مبحكمة االستئناف باحلسيمة بتاريخ      

، الذي قضى اجمللس  األعلى بسقوط طلب نقضه بقراره عـدد            97/4/05عدد  
، ملتمسا القـول    18668/6/3/05 يف امللف اجلنائي عدد      28/6/2005 وتاريخ   2107

مد  مهتور املرتبني يف املرتبـة       ببطالن انتخاب كل من عبد املنعم الفتاحي وحم       
 باإللغاء  8/10/2009 بتاريخ   1261األوىل والثانية، وبعد املناقشة صدر احلكم عدد        

اجلزئي للعملية االنتخابية خبصوص الئحة متسمان اليت فـاز فيهـا املرشـحان             
املذكوران، وأيدته حمكمة االستئناف اإلدارية بالرباط مبقتضى قرارها املطلوب         

 .نقضه

  : شأن وسيليت النقض جمتمعتنييف
 75 و 68 و 74 و 193 يعيب الطالب القرار املطعون فيه خبـرق املـواد           حيث

 من مدونة االنتخابات وبنقصان التعليل، ذلك أنه حسب مقتضيات املـادة            194و
 املذكورة، فإن املنازعات املتعلقة بالعمليات االنتخابيـة وإعـالن النتـائج            193

وص عليها يف اجلزء الرابع من القسم الثاين من نفس          تسوى طبقا لألحكام املنص   
 منها فإنه ال حيكم ببطالن االنتخابـات جزئيـا، أو           74املدونة، وأنه حسب املادة     
إذا كان املنتخب أو املنتخبون من األشخاص الذين        : مطلقا إال يف احلاالت التالية    

 قضائي، ممـا    ال جيوز هلم الرتشيح لالنتخابات مبقتضى القانون أو مبوجب حكم         
يدل على أن الرقابة الالحقة على الرتشيح واليت تـتم أثنـاء البـت يف الطعـون              
املتعلقة بالعملية االنتخابية مقرونة بفوز املرشح الفاقد لألهلية ما دام مصطلح           
املنتخب ينصرف إىل الشخص الفائز، وبذلك فإنه بغض النظر عن مدى صـحة             

فإنه مل يفـز    ) الطالب( عبد احلميد احلسين     فقدان األهلية االنتخابية لدى السيد    
يف االنتخابات ألنه كان مرتبا يف الدرجة الرابعة يف الئحة متسمان اليت فـاز فيهـا                

، ومن مت فإنه ال تـأثري لعـدم         2 و 1العضوان املذكوران أعاله املرتبان يف الدرجة       
رجـة  أهليته على انتخاب عضوين من الالئحة، وأنه حىت لو كـان مرتبـا يف الد              

األوىل أو الثانية، فإن فقدانه ألهليته ال ميكن أن يقضي سوى إىل إلغاء انتخابه هو               
دون إلغاء انتخاب الالئحة ما دام املشرع قد وضع مسطرة التعويض املنصوص            

 من مدونة االنتخابات عن طريق دعوة العضو املوايل         75 و 194عليها يف املادتني    
صبح شاغرا، مبعىن أن الالئحة حتتفظ بعـدد        يف الرتتيب إىل ملء املقعد الذي ي      

مقاعدها الفائزة وال تتأثر باألوضاع الفردية ألعضائها، فيكون القـرار املطعـون            
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فيه قد خرق هذه املقتضيات، ومل جيب عن الـدفع بانعـدام صـفة الطالـب                
كمدعى عليه لعدم فوزه، ومل يضم امللف ملسطرة جارية بني نفس األطراف ويف             

 فجاء مشوبا بنقصان التعليل املنزل منزلـة انعدامـه، معرضـا            نفس املوضوع، 
  .للنقض

 متسك الطالب يف مقاله االستئنايف أنه مل يفز لكونـه كـان مرتبـا يف                حيث
املرتبة الرابعة وأن الئحة متسمان اليت ترشح بها مل تفز سوى مبقعدين، وذلك يف              

عدام أهليته االنتخابية   سبيل تأكيد ما متسك به أمام احملكمة اإلدارية من كون ان          
 أن احملكمـة مـصدرة القـرار        يف حـني  إن صح ال تأثري له على باقي الفائزين،         

إن الثابت من وثائق امللف أن املستأنف صدر        : "املطعون فيه ملا اكتفت بالقول    
يف حقه حكم نهائي قضى مبؤاخذته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها             

جرة السرية، مما تكـون معـه أهليـة املـستأنف            درهم من أجل جنحة اهل     500
املطلوب يف الطعن غري قائمة والسبب املثار حـول ذلـك غـري مرتكـز علـى             

أن : "مؤيدة احلكم املستأنف ومتبنية تعليالته اليت جاء فيها ما مضمنه         ..." أساس
فقدان املطلوب يف الطعن ألهليته االنتخابية يؤدي إىل عدم صحة الالئحة الـيت             

دون أن تبني يف قرارهـا      ". بها، ويرتتب عنه بطالن نتيجة العملية االنتخابية      ترشح  
مصدر القاعدة اليت اعتمدتها ودون أن تستبعد مـا         ) حمكمة االستئناف اإلدارية  (

  .متسك به الطالب مبقبول فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض
  

  األسـبـاب لـهـذه
  . ون فيهقضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطع

احملـامي   ‐ السيد حسن مرشـان      :املقرر – السيد أمحد حنني     :الرئيس
  . السيد سابق الشرقاوي:العام
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  48القرار عدد 

  2011  يناير 20الصادر بتاريخ 
  1472/4/1/2010 عدديف امللف اإلداري 

  )إدارة اجلمارك/ امبارك الكمريي (
 

  

  مسؤولية إدارية
 دخـول الـسيارة املتـسببة يف        ‐دود تقصري اجلمارك يف مراقبة احل     ‐

  . اختصاص احملاكم اإلدارية‐احلادثة دون تأمني 
    ملا كان االدعاء يف الدعوى يهدف يف حقيقته إىل القول باملسؤولية           
اإلدارية إلدارة اجلمارك عن عجز املدعي عن تنفيذ حكم بالتعويض عـن          

احلدود وضـبط   حادثة سري بسبب تقصري اإلدارة املدعى عليها يف مراقبة          
دخول العربة املتسببة يف احلادثة إىل الرتاب الوطين دون تأمني دويل، فإن            

  .االختصاص بالبت فيها يرجع إىل القضاء اإلداري ال القضاء العادي
  

  باسم جاللة امللك
 أمام احملكمـة اإلداريـة بأكـادير،        29/12/2009حيث مبقال مرفوع بتاريخ     

، وبينما كان يسري علـى مـنت        7/9/2004تاريخ  عرض السيد الكمريي مبارك أنه ب     
، حصل اصطدام تسبب فيه سائق أجنيب يدعى        1شاحنته بالطريق الوطنية رقم     

مكينتوش لورد ريسيل مريدو، الذي كان يسوق سيارته من نـوع نيـسان رباعيـة               
 املؤمنة لدى شركة تأمني أجنبيـة       DX04VTLالدفع املسجلة باخلارج حتت رقم      

 قضت احملكمة االبتدائيـة بكلمـيم يف        27/2/2008 وأنه بتاريخ    ،)نورويش احتاد (
 بإدانة املتسبب يف احلادث من أجـل عـدم          417/2004امللف اجلنحي سري عدد     

ضبط السرعة واجلرح اخلطأ والفرار عقب احلادث والتجاوز املعيـب وبراءتـه          
دائـه  من جنحة انعدام التأمني، وبتحميله كامل مسؤولية احلادث واحلكم عليه بأ          
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 درهما وحبلول   66.654,95تعويضا مدنيا قدره    ) املدعى(للمطالب باحلق املدين    
شركة التأمني نورويش احتاد حمله يف األداء أيدته حمكمـة االسـتئناف بأكـادير              

، وفتح له امللف    1265/03/08 يف امللف رقم     7/5/2009 وتاريخ   3670بقرارها عدد   
ب املركزي املغريب أن شركة التـأمني       ، فأفاد جواب املكت   464/09التنفيذي عدد   

األجنبية املعنية ترفض التنفيذ بعلة عدم توفر املؤمن له على البطاقة اخلضراء            
مما تكون معه الدولة يف شخص إدارة اجلمارك مسؤولة عن تقصريها يف            . الدولية

املراقبة وضبط احلدود ومنع السائق األجنيب من دخول الرتاب الـوطين رغـم             
على البطاقة اخلضراء الدولية اإللزامية، كما أنه اسـتطاع مغادرتـه           عدم توفره   

وهو يف وضعية غري قانونية، ومن مث فإنه بتعذر التنفيـذ علـى شـركة التـأمني                 
األجنبية للسبب املذكور، أصبحت الدولة ملزمة بضمان محاية املدعي، وذلـك           

لقانونية ابتداء مـن    باحلكم عليها بأدائها مبلغ التعويض احملكوم به مع الفوائد ا         
تاريخ احلكم املشار إليه إىل تاريخ التنفيذ، أجابت إدارة اجلمارك والضرائب غري            
املباشرة بالدفع بعدم االختـصاص النـوعي اسـتنادا إىل أن املطالبـة تتعلـق             
بالتعويض عن أضرار ناجتة مباشرة عن حادثة سري تسبب فيها شخص أجنيب ال             

رع أسند االختصاص للبت يف منازعات حوادث السري        ينتمي إىل اإلدارة، وأن املش    
إىل احملاكم العادية ولو كانت مرتكبة بعربات تابعة للدولة حسب أحكام املادتني            

وبعد املناقشة، قضت احملكمة    .  من القانون احملدثة مبوجبه حماكم إدارية      11 و 9
  .اإلدارية بعدم اختصاصها وهو احلكم املستأنف من طرف املدعي

  :اب االستئنافيف أسب
حيث يتمسك املستأنف بأن دعواه ال تهدف إىل املطالبة بـالتعويض عـن             
حادث السري الذي قال فيه القضاء العادي كلمته وقضى به، وإمنا يتعلـق األمـر               
بتعذر تنفيذ احلكم بالتعويض، ورفض الشركة املؤمنة احملكوم حبلوهلـا حمـل            

اقـة اخلـضراء، ومبـسؤولية إدارة       املسؤول املدين األداء لعدم توفره على البط      
اجلمارك عن هذه الوضعية بتقصريها يف املراقبة واحليلولة دون دخول األجنيب           
مرتكب احلادث إىل أرض الوطن دون توفره على البطاقة املـذكورة، وذلـك يف              

 من ظهري االلتزامـات والعقـود فيكـون         79إطار مسؤولية الدولة طبقا للفصل      
  .بعدم اختصاص احملكمة اإلدارية يف غري حملهاحلكم املستأنف القاضي 

 إنه ملا كان االدعاء يف الدعوى املاثلة يهدف يف حقيقتـه وحبـسب              وحيث
مرماه إىل القول باملسؤولية اإلدارية إلدارة اجلمارك عن عجز املدعي عن تنفيذ            
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احلكم بالتعويض الصادر لفائدته يف مواجهة مؤمنة املسؤول عن احلادث بسبب           
إلدارة املدعى عليها يف مراقبة احلـدود وضـبط دخولـه إىل الـرتاب              تقصري ا 

الوطين دون تأمني، فإن تكييف الوقائع املنتجة يف الدعوى بأنها مطالبـة بـأداء              
الدولة التعويض احملكوم به من جراء حادث سري، وأن هذه الدعوى ال ختـتص              

 8الشامل، وأن املادة    بها احملاكم اإلدارية سواء يف إطار دعوى اإللغاء أو القضاء           
من القانون احملدثة مبوجبه حماكم إدارية اسـتثنت األضـرار الـيت تـسببها يف               
الطريق العام مركبات ميلكها شخص من أشـخاص القـانون العـام فبـاألحرى              
مركبات القانون اخلاص، يعترب قصورا يف فهم الواقع املطـروح علـى احملكمـة           

فكان النعي على احلكم املستأنف بهذا      حجب عليها التكييف القانوين الصحيح،      
  .الوجه يف حمله وعرضه لإللغاء

 

  األسـبـاب لـهـذه
قضى اجمللس األعلى بإلغاء احلكم املستأنف والتصريح باختصاص القضاء         

  .اإلداري نوعيا وإرجاع امللف إىل احملكمة اليت أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون
احملـامي   ‐سيد حسن مرشـان      ال :املقرر – السيد أمحد حنني     :الرئيس

  . السيد سابق الشرقاوي:العام
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  سادسال اجلزء 
  قرارات الغرفة االجتماعية
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  616 القرار عدد

  2011 ماي 5الصادر بتاريخ 
  335/5/1/2010 عدداالجتماعي لف يف امل

 

  

  األجر
  . الفرتة الفاصلة بني احلكم باإلرجاع  وتنفيذه‐ استحقاق ‐

 يف احلصول على األجر عن املدة الفاصلة بني حكم احملكمـة            الحق لألجري 
 مـن مدونـة     41بإرجاعه إىل عمله وبني تنفيذ املشغل هلذا اإلرجـاع، فاملـادة            

الشغل اليت خريت احملكمة بني احلكم باإلرجاع وبني احلكم لألجري بالتعويض مل            
ن إال مقابـل    تقرن حكم اإلرجاع باستحقاق األجري لألجر، علما أن األجر ال يكـو           

  . العمل الفعلي
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

  :يف شأن قبول مذكرة اجلواب
:  من قانون املسطرة املدنية ينص على أنـه        365حيث إنه لئن كان الفصل      

جيب على األطراف املعنـيني بـاألمر أن يقـدموا مـذكرات جـوابهم وكـذا                "
فإنه ..." ا من تاريخ التبليغ   املستندات اليت يريدون استعماهلا يف ظرف ثالثني يوم       

 من نفس القانون خيفض هذا األجـل إىل النـصف فيمـا             367ومبقتضى الفصل   
خيص طلبات النقض املرفوعة ضد بعض القرارات ومنهـا تلـك الـصادرة يف              

  .القضايا االجتماعية وكما هو احلال يف النازلة
حـسبما   25/5/2010وحيث إن الثابت توصل املطلوبة مبقال النقض بتاريخ         

أقرت به مبذكرتها اجلوابية إال أنها مل تودع هذه األخرية بكتابة اجمللس األعلـى              
 مما جيعل املذكرة مقدمة خارج األجل املنصوص عليـه          15/6/2010إال بتاريخ   
  . أعاله فهي مقبولة367بالفصل 
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حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيـه أن الطالـب             
، وأن هـذه    2/12/2002فيه أنه كان يشتغل مع املطلوبة منذ        تقدم مبقال عرض    

 إنذارا للتوقف عن العمل ابتداء من متم نفس         13/7/2007: األخرية سلمته بتاريخ  
الشهر دون متكينه من حقوقه، ألجل ذلك التمس احلكم علـى املـدعى عليهـا               

 التنفيذ  بإلزامها بإرجاع املدعي إىل عمله مع العمل به من تاريخ الطرد إىل حني            
حتت طائلة حتويل احلكم بالرجوع إىل تعويض يف حالة االمتنـاع عـن التنفيـذ،               
واحلكم عليها بتسوية التصرحيات بأجور املـدعي لـدى الـصندوق املغـريب             

 إىل حني مـا     1/7/2007للتقاعد وإيداع مساهماتها ومساهمات املدعي ابتداء من        
ائيـة بـإلزام املـدعى عليهـا        يفيد سقوط هذا االلتزام، فقضت احملكمة االبتد      

بإرجاع املدعي إىل عمله مع العمل بهذا اإلرجاع من تاريخ الطـرد وهـو مـتم                
 إىل تاريخ التنفيذ، وبتسوية وضعيته أمام الصندوق املهين املغـريب           2007يوليوز  

للتقاعد خالل هذه املدة، فاستأنفته املطلوبة، وبعد اإلجراءات قضت حمكمـة           
كم املستأنف فيما قضى به من العمل باإلرجاع مـن تـاريخ            االستئناف بإلغاء احل  

الطرد، وبتسوية وضعيته أمام الصندوق املهين املغريب للتقاعد، واحلكم تصديا          
برفض الطلب، وبتأييده يف الباقي، وهو القرار املطعون فيه بالنقض واملشار إىل            

  .مراجعه أعاله
  : يف شأن السبب الوحيد املعتمد يف النقض

يب الطاعن على القرار املطعون فيه بـالنقض انعـدام األسـاس            حيث يع 
القانوين، باعتبار أن احملكمة املصدرة له قضت بإلغاء احلكم املـستأنف فيمـا             

على أساس أن   ...) من العمل بإرجاع املدعي إىل عمله من تاريخ الطرد        (قضى به   
ألجـري  عندما نص على أنه يف حالة ثبوت فـصل ا ( من مدونة الشغل     41الفصل  

تعسفيا فللمحكمة اخليار بني اإلرجاع أو احلكم بالتعويض، فإنه مل يـنص علـى              
أحقية األجري يف األجرة عن الفرتة الالحقة لتاريخ الطرد، على خالف مـا نـص               

وال جمال للتمـسك بكـون      ) عليه الفصل السادس من النظام النموذجي امللغى      
ه يكون هذا التعليـل معيبـا       وعلي.األجري كان واضعا خدماته رهن إشارة مشغله      

 املذكور مل يلغ إجـراء      41وناقصا نقصانا جيعله مبثابة انعدام التعليل، فالفصل        
العمل بالرجوع من تاريخ الطرد عندما شرع حق احملكمة يف احلكم برجوع األجري          

فإنه كان يعـين أن     ...) وملسايرة لغة العصر يف الصياغة القانونية املركزة      (لعمله  
وع العامل لعمله من تاريخ الطرد يعين ضمنا ووجوبا استحقاقه لألجر           احلكم برج 

من التاريخ الذي مت طرده فيه، وال حاجة لشرح ذلك يف نص قـانوين ألنـه مـن                  
البديهيات، فما دام األجري غري مسؤول عن توقف العمل وأن رب العمل هو الذي              
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نفردة بكيفية  أوقفه عن عمله بدون سبب مشروع ووضع عقد الشغل بإرادته امل          
قسرية وتعسفية عند التوقيف التحكمي أو من دون اختاذ املـسطرة القانونيـة             
الواجبة التطبيق عند وجود ضرورة إلغالق مؤسسة الشغل، فإنه يكون من حـق             
األجري املطالبة حبقوقه وعلى رأسها األجور املستحقة له، وعند إرجاعه لعمله           

ده إىل حني إرجاعه، باعتبار أن توقفـه        فإنه يكون مستحقا ألجوره من تاريخ طر      
عن العمل مل يكن باختياره وأنه قد أجرب على ذلك من طرف رب العمل، فيكون               
خالل مدة توقفه ملزما بعدم جعل خدماته رهن إشارة مـشغله، ومـن مث فإنـه                
يستحق كامل أجوره عن املدة املرتاوحة بني تاريخ توقيفه عن العمـل وتـاريخ              

 للقاعدة املقررة فقها وقضاء يف إطار مفاهيم العدل واإلنصاف          إرجاعه له إعماال  
) بأن توقيف عقد الشغل لسبب ال يرجع لألجري ال حيرمه من األجر املستحق له             (

كما هو مقرر يف اجتهادات اجمللس األعلى، ونفس هذه القاعـدة تنطبـق علـى               
تقاعـد،  استفادة األجري من تسوية وضعيته أمام الـصندوق املهـين املغـريب لل            

فحسب ورقة األداء املدىل بها من طرف املدعي فإنه يعتـرب منخرطـا يف هـذا                
الصندوق ويتم االقتطاع من أجرته ألداء األقساط املستحقة هلذا األخري، وكمـا            
ذهب إىل ذلك احلكم االبتدائي عن صواب، أنه ما دامـت املـدعى عليهـا قـد       

وجب هذا احلكم وبالتايل    تعسفت يف فصله وأصبحت ملزمة بإرجاعه إىل عمله مب        
بأداء أجوره عن مدة التوقف فهي بذلك تكون ملزمة بأداء أجـوره عـن مـدة                
التوقف، وتكون ملزمة أيضا وبصفة تبعية بتـسوية وضـعيته أمـام الـصندوق              
املذكور وبأداء األقساط املستحقة من تاريخ التوقـف إىل تـاريخ اإلرجـاع، وأن     

ذلك وقـرر بـأن تـسوية الوضـعية جتـاه           القرار املطعون فيه ملا قال بعكس       
الصندوق املذكور هلا ارتباط بتنفيذ عقد الشغل قـد جـاء منعـدم األسـاس               
القانوين وغري معلل تعليال سليما لكونه اعترب الفرتة اليت مت توقيف األجري خالهلا             
توقيفا تعسفيا ال تعترب فرتة تنفيذ عقد الشغل، مع أنـه قـضى بتأييـد احلكـم                 

ا قضى به من إرجاع الطالب إىل عمله ناكرا حقيقة استمرار عقـد             املستأنف فيم 
الشغل خالل توقيف رب العمل لألجري توقيفا تعسفيا، ألجل ذلك يتعني نقـض             

  .القرار املطعون فيه بالنقض
وكما جاء يف تعليل القرار املطعون فيه، فإنه إذا كـان           : لكن من جهة أوىل   

‐10‐23قـرار   (ظم لعالقـة الـشغل      الفصل السادس من النظام النموذجي املن     
يعطي احلق لألجري يف احلصول على األجر يف حالة احلكم على مـشغله             ) 1948

بإرجاعه إىل عمله عن املدة الفاصلة بني تاريخ الطرد وبني تاريخ تنفيذ احلكـم              
باإلرجاع، حيث نص على أن احملكمة حينما حتكم باإلرجاع تقرنه بالعمـل بـه،              
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 من مدونـة الـشغل مل       41فإن الفقرة األخرية من املادة      فإنه وعلى خالف ذلك     
اتفاق بواسطة الـصلح     يف حالة تعذر أي    ":تشر إىل ذلك، حيث جاء فيها ما يلي       

هلا أن حتكم، يف     التمهيدي، حيق لألجري رفع دعوى أمام احملكمة املختصة، اليت        
ه علـى  حـصول  حالة ثبوت فصل األجري تعسفيا، إما بإرجاع األجري إىل شغله أو

، وتبعا لذلك فإن الطالب يبقى غري حمق يف األجر عن املدة            "تعويض عن الضرر  
 املشار إليـه أعـاله قـد ألغـي صـراحة        1948‐10‐23املذكورة، ذلك أن قرار     

 ما ال حتتمـل،     41 من مدونة الشغل، وال ميكن حتميل املادة         586مبقتضى املادة   
ا، ولو كان الطرد الذي تعرض      واعتبار أن استحقاق األجري لألجر يستخلص ضمني      

له تعسفيا، وال يعترب عقد الشغل بعد الطرد متوقفا فقط، خاصة وأن الطالـب              
وكما هو ثابت من مقاله االفتتاحي التمس احلكم على مشغلته بإرجاعه إىل عمله             

، حتت طائلة احلكم له بـالتعويض       )والذي يعترب مبثابة تعويض عيين عن الطرد      (
ن نقديا وبديال عن اإلرجاع، وفضال عن ذلك وكما هو مقرر           عن الطرد والذي يكو   

 723قانونا فإن األجر ال يكون إال مقابل العمل الفعلي، عمال مبقتضيات الفـصل              
 .من قانون االلتزامات والعقود

فإن ما يسري على األجر يـسري أيـضا علـى الطلبـات       : ومن جهة ثانية  
 الـصندوق املهـين املغـريب       املتعلقة بتسوية التصرحيات بأجور الطالب لدى     

للتقاعد وإيداع مساهمات املشغلة ومساهمات املدعي، ما دام استحقاق الطالب          
هلا يرتبط وجودا وعدما بالعمل الفعلي لألجري، وتبعا لذلك فإن القرار املطعون            

 مـن   41فيه كان مرتكزا على أساس قانوين فيما انتهى إليه، وغري خارق للمـادة              
  . ى ما بالسبب املعتمد يف النقض ال سند لهمدونة الشغل، ويبق

  
  األسـبـاب لـهـذه

  .  برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
 ‐حممد سـعد جرنـدي       السيد   :املقرر –مليكة بنزاهري    ةالسيد :الرئيس 

  .حممد صادق السيد :احملامي العام



 

  ص 256 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  
  708القرار عدد 

  2011  ماي 26الصادر بتاريخ 
  982/5/1/2010يف امللف االجتماعي عدد 

 

  

  حادثة طريق
  . االحنراف عن الطريق العادية عرضا‐ سفر مأذون به ‐

األجري املأذون له من طرف مشغله بالتنقل إىل إحدى املدن حلضور نشاط            
نقايب، والذي تعرض أثناء الطريق حلادثة سري فإن احلادثة الطارئـة لـه تعتـرب               

لك أنها وقعت له يف      حادثة شغل، ذ   6/2/1963 من ظهري    6حبسب مفهوم الفصل    
مسافة الذهاب واإلياب بني حمل الشغل وحمل إقامته األصلية، علما أن احنرافه             
عرضا عن الطريق العادية، ألخذ قسط من الراحـة واالسـتجمام، ال يـؤدي إىل       

  .انفصام عالقة التبعية بينه وبني مشغله
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

ـ       ن القـرار املطعـون فيـه إدعـاء         حيث يستفاد من مستندات امللف، وم
 وهو يف خدمة مشغله أصيب      25/11/2006املطلوب تعرضه حلادثة شغل بتاريخ      

على إثرها بعدة أضرار بدنية حسب الشهادة الطبية األولية وبعد إجـراء حبـث              
 %9واألمر خبربة انتهى فيها منجزها بأن الضحية شفي بعجز جزئي دائم بنـسبة              

 درهـم   40021،33يض إمجايل يف شكل رأمسال قدره       قضت احملكمة لفائدته بتعو   
 درهم عن التعويضات اليومية مع إحالل شركة التأمني امللكـي           11593،78ومبلغ  

املغريب حمل املشغل يف األداء استأنفته شركة التأمني واملشغل فأيدته حمكمـة             
  .االستئناف مبقتضى القرار املطلوب نقضه
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  :يف شأن الوسيلة الفريدة
وذلـك   طاعنان على القرار عدم التعليل، وانعدام األساس القانوين،       يعيب ال 

، وحتريف الوقائع ووثائق امللف، ذلـك  6/2/1963 من ظهري   6 و 3خبرق الفصلني   
 ال يكتسي صبغة حادثة شغل وال يدخل ال يف          25/11/2006أن احلادث الواقع ب     

يـق،  حادثة شغل وقعت يف وقت العمـل وال حادثـة شـغل وقعـت أثنـاء الطر        
فاملطلوب وإن كان مأذون له يف السفر من الناظور إىل الرباط فـإن ذهابـه إىل                
موالي يعقوب قرب دوار البسابس ال ميكن أن يعترب حادثة شغل مل يكن يـدخل               

أنه ما دام مأذون لـه  " جزافية"يف إطار هذا اإلذن، والقرار االستئنايف اعترب بصفة        
 ولو ذهب إىل موالي يعقوب مـا دامـت          بالسفر فاحلادثة تعترب حادثة شغل حىت     

توجد على الطريق بني الرباط وفاس، وترك جانبا كل الدفوع وعلى اخلـصوص             
ما يتعلق باالستشهاد بتصرحيات املصاب نفسه لدى الضابطة القـضائية ومـا            
تضمنه هذا احملضر من تقريرات، فاملصاب صرح بنفسه أنه ذهب هو وعائلتـه             

عقوب، وذهب إىل أن احلادثة تكتسي صبغة حادثـة         لالستحمام يف حامة موالي ي    
شغل ألن الذهاب من الناظور إىل الرباط يقتضي بالضرورة املرور على مـوالي             
يعقوب ويف هذا حتريف واضح وجلي لوثائق ووقائع امللف، فالطريق الرابطة بني            

 وهي ال متر على موالي يعقوب ومـن         1الرباط وفاس هي الطريق الرئيسية رقم       
 والضابطة القضائية   5007الذهاب إليه عليه أن خيرج من الطريق اإلقليمية         يريد  

نصت على أن احلادث وقع يف هذه الطريق وهي تربط بني فاس وموالي يعقوب              
وبذهابه إليه من فاس يفقد عنصر التبعية فجاء القرار منعدم التعليل واألسـاس             

  .ضالقانوين وخارقا للمقتضيات املشار إليها ومعرضا للنق
 6/2/1963 من ظهـري     6 ملا كان املشرع ومبقتضى الفصل       حيث إنه  لكن،

تعترب حادثة للشغل احلادثة الطارئة على أحد العملـة يف مـسافة      : "قد نص بأنه  
فإن الثابت  ...." بني حمل الشغل وحمل إقامته األصلية     . 1: الذهاب واإلياب وهذا    

الذي يوجـد مقـر     )  النقض املطلوب يف (لقضاة املوضوع يف النازلة أن الضحية       
بالتغيـب  ) طالب النقض األول  (عمله وسكناه مبدينة الناظور، رخص له مشغله        

 حلـضور انعقـاد الـدورة األوىل للنقابـة الوطنيـة            2006 نـونرب    25 و 24يومي  
  .ملستخدمي املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب مبدينة الرباط

أن يسلك خالل   ) يف النقض املطلوب  (وإن كان يتعني على األجري       إنهوحيث  
ذهابه وإيابه الطريق العادية اليت تربط مدينة الربـاط مبدينـة النـاظور، فـإن               
احنرافه بصفة عرضية يف اجتاه حامة موالي يعقوب ألخذ قسط من الراحة بها             

 الناظور، ال يؤدي    –والتخفيف من عناء السفر قبل مواصلة الطريق العادية فاس          
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ية بينه وبني مشغله، وبالتايل فإن احلادث الذي وقع لـه           إىل انفصام عالقة التبع   
احلادثـة  : "فمحكمة االستئناف عندما نـصت بـأن      . يكتسي صبغة حادثة شغل   

الواقعة للضحية أثناء فرتة الرتخيص له، تعترب حادثة شغل، لثبوت عالقة التبعية            
 القانونية أثناء وقوعها مع مشغله، كما أن مكان وقوع احلادثـة حـسب حمـضر              

الضابطة القضائية يوجد بالطريق الرابطة بني فـاس ومـوالي يعقـوب التـابع       
ملدينة فاس يف اجتاه مدينة الناظور مقر عمل الضحية، ولـو حـاول الـضحية               

يكون قرارها املطعـون    " الذهاب إىل حامة موالي يعقوب لالستحمام واالسرتاحة      
 للقـانون، ومـا بالوسـيلة    فيه معلال تعليال كافيا يف تربير ما انتهى إليه ومطابقـا  

  . املستدل بها على غري أساس
  

  األسـبـاب لـهـذه
   . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى

احملامي  ‐نزهة مرشد    السيدة   :املقرر –  يوسف اإلدريسي  السيد :الرئيس
   .جنيب بركات السيد :العام
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  775القرار عدد 

  2011  يونيو 2الصادر بتاريخ 
  1524/5/1/2009د يف امللف االجتماعي عد

 

  

  عقد الشغل 
  .مدير شركة مساهمة املدعي له صفة –  عالقة التبعية –  إثبات –

ما دام املدعي قد عني مديرا عاما لشركة املساهمة فـإن عزلـه خيـضع               
للقانون املتعلق بشركات املساهمة، الذي جييز جمللس اإلدارة عزله يف أي وقت،            

إن طبيعة عمله كمدير عام تقتضي أن       ودون أن يستلزم حصوله على تعويض، و      
ميارس مهامه باستقالل تام بشكل تنتفي معه عالقة التبعية بينه وبـني جملـس              
اإلدارة، هذه العالقة اليت تعترب عنصرا أساسيا يف عقد الشغل، األمر الذي جيعل             
من عمله يطغى عليه عمل الوكيل على عمل األجري، وإن اسـتدالله بورقـة أداء               

 ة يتقاضاه من الشركة ال جيعل منه أجرا، وإمنا يدخل يف إطار املكافأ            حتدد مبلغا 
اليت مينحها له اجمللس اإلداري، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيـه الـيت             
اعتربت املسري وكيال وليس أجريا، بعدما تأكد هلا أنه مل يشغل منصب أجري يقوم              

 بنت قرارها على أساس     بعمل فعلي قبل أن يعني يف منصب مدير عام، تكون قد          
  .قانوين سليم

  رفض الطلب
  

  باسم جاللة امللك
 3897حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيـه عـدد             

 يف امللـف    17/6/2009الصادر عن حمكمة االستئناف بالـدار البيـضاء بتـاريخ           
اء،  أن الطاعن، تقدم مبقال البتدائيـة الـدار البيـض          983/2007االجتماعي عدد   

عرض فيه بأنه شرع يف العمل لدى املطلوبة، شـركة ا ب س اوطيـل بروبرتيـز                 
، كمـسري منتـدب ومـدير عـام، إىل غايـة            2001ليميتيد املغرب منذ مـارس      
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، حيث مت طرده بصفة تعسفية، وأنه كان يتقاضـى أجـرة قـدرها              4/12/2003
عـد ختلـف     درهم، مطالبا احلكم له بالتعويضات املفصلة يف مقاله، وب         100.000

الطاعنة وعدم جوابها، وانتهاء اإلجراءات املسطرية وتعذر إجراء الصلح، صدر          
عـن الـضرر    : احلكم القاضي على املدعى عليها بأدائها له التعويضات التالية        

 درهما، وعن اإلعفـاء     300.000:  درهما، وعن مهلة اإلخطار مبلغ     300.000: مبلغ
 درهما، وعن   10.000: لة السنوية مبلغ   درهما، وعن العط   69.230: من العمل مبلغ  

استأنفته املطلوبة، شركة ا ب س أوطيل بروبرتيـز         .  درهم 700.000باقي األجرة   
ليميتيد املغرب، استئنافا أصليا، كما استأنفه الطاعن، اسـتئنافا فرعيـا، وبعـد             
تبادل املذكرات، وإجراء حبث والتعقيب عليه، ألغته حمكمة االسـتئناف، فيمـا            

من تعويض عن اإلشعار واإلعفاء والطرد التعسفي والعطلـة واألجـرة           قضى به   
  .واحلكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وهو القرار املطعون فيه بالنقض

  :يف شان الوسيلة األوىل املستدل بها للنقض
يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد مسطرية، خبرق مقتضيات الفـصل           

ية باعتبار أنه يتضح من مقتضيات الفـصل         من قانون املسطرة املدن    345 و 342
كمـا مت تعديلـه مبقتـضى الظهـري رقـم           .  من قانون املـسطرة املدنيـة      342

، أنه كلما مت إجراء حتقيق يف القضية إال ويـتعني علـى املستـشار               1/93/2006
املقرر أن حيرر تقريرا مكتوبا، وأن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه أجـرت   

البحث الذي أمرت به مبقتضى قرارهـا التمهيـدي املـؤرخ يف            حتقيقا يتمثل يف    
، وأنه بالرغم من ذلك فإن املستشار املقرر مل يقم بإعـداد التقريـر              5/3/2008

 املذكور وأن امللف ال يتضمن هذا التقرير وأنه ال          342املنصوص عليه يف الفصل     
تكون مقتضيات  يكفي اإلشارة يف املطبوع املعد مسبقا لتقرير املستشار املقرر ل         

 من قـانون املـسطرة املدنيـة        335كما أن الفصل    .  قد مت احرتامها   342الفصل  
يشرتط إذا مت حتقيق الدعوى أن يصدر املقرر أمرا بتخليه عن امللف، وأنـه يف               
هذه النازلة وبعد انتهاء التحقيق مل يصدر املقرر القـرار بـالتخلي املنـصوص              

  .عليه يف الفصل املذكور
، فإن القرار املطعون فيه، وثيقة رمسية، وهو ملـا          ه من جهة  لكن، حيث إن  

أشار يف وقائعه إىل تقرير املستشار املقرر، والذي مل تقـع تالوتـه بإعفـاء مـن                 
الرئيس وعدم معارضة الطرفني، فان ذلك يفيد أن املستشار املقرر حـرره وأن             

 يبقى الباب   ، فإن عدم إصدار أمر بالتخلي     جهة ثانية اهليئة راقبت وجوده، ومن     
مفتوحا أمام الطالبني لإلدالء مبـستنتجاتهم الكتابيـة إىل حـني إدراج امللـف              

  .باملداولة ومل يلحق الطالبني أي ضرر من ذلك، والوسيلة بدون أثر
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  :يف شأن الوسيلة الثانية املستدل بها للنقض
 44 و 43يعيب الطاعن على القرار خرق القانون خبرق مقتضيات املـادتني           

 املتعلق بشركات املساهمة، باعتبار أن القرار املطعـون         95/17انون رقم   من الق 
أنه بالرجوع إىل مستندات امللف وكـذا مـا راج جبلـسة            : "فيه ذهب إىل القول   

وأنه وإن  . البحث يتجلى بأن األجري يشغل منصب مسري منتدب ومساهم بالشركة         
 منتـدبا ومـساهما     كان األجري يتوصل بأجر مقابل تسيريه الشركة بصفته مسريا        

فيها بناء على انتداب جملس اإلدارة له، فإنه ال يعترب أجريا مبعناه احلقيقي وإمنا              
هو تعويض له عن الوقت املخصص من طرفه ملصلحة الشركة وبالتايل تعاقده            
مع الشركة ال يدخل يف إطار املفهوم القانوين لعالقة الـشغل وال يـستفيد مـن                

لشغلية، وبالتايل فإن استبعاده مـن منـصب مـسري          القواعد املنظمة للعالقة ا   
منتدب من طرف جملس اإلدارة ال حيتاج إىل إعطائه تنبيها أو إخطارا وال يعتـرب               

وأن تعليل احملكمة هذا أكد علـى صـفة الطـاعن           ". طردا تعسفيا وال قانونيا     
كأجري وعلى توصله بأجر مقابل عمله، وبالرغم مـن ذلـك توصـل إىل نتيجـة                

كما أن احملكمة نفت عن الطاعن صفة أجري جملرد انه يشغل           . للتعليلمتناقضة  
منصب مسري منتدب ولكونه مساهم، وإن هـذا املوقـف منـاقض ملقتـضيات              

 من القانون املتعلق بشركات املساهمة، وأنه خالفا ملا ذهب إليه           44 و 43املادتني  
 يكـون األجـري     القرار املطعون فيه، فإن قانون شركات املساهمة ال مينع من أن          

متصرفا بالشركة، وأنه ال مينع من اجلمع بني صفة أجـري وصـفة مـساهم، وال                
 منه وجود عقد عمل مكتوب وإمنا تشرتط أن يتعلق هذا العقد            43تشرتط املادة   

مبنصب فعلي وال تضع هذه املادة سوى قيد واحد يف هذا الشأن، وهو أال يتجاوز               
لس اإلدارة، وبالتايل ملا اعتـرب القـرار        عدد املتصرفني األجراء ثلث أعضاء جم     

املطعون فيه أن الطاعن ليس أجريا ال لشيء سوى لكونه يشغل منصب مـسري              
منتدب ومساهم بالشركة، يكون قد خرق مقتضيات املادتني املذكورتني ومشوبا          

  .بعيب التعليل املوازي النعدامه، مما يعرضه للنقض
ة شركة جمهولة االسم، وهي من       ما دامت املطلوبة هلا صف     لكن، حيث إنه  

أنواع شركات املساهمة، واعتبارا لكون الطالب قد عني مـديرا عامـا للـشركة              
 مـن القـانون رقـم       63املطلوبة وأن تعيينه وعزله خيضعان ملقتضيات املادة        

 اليت تنص   30/8/1996 املتعلق بشركات املساهمة الصادر مبقتضى ظهري        95/17
... ارة من بني أعضائه وفق النصاب واألغلبية رئيسا       ينتخب جملس اإلد  ": على أنه 

يعني الرئيس ملدة ال ميكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتـصرف وميكـن متديـد               
ميكن جمللس اإلدارة عزله يف أي وقت، وكل شرط خمالف يعد كـأن مل              . انتخابه
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حيدد اجمللس مقـدار    : " من نفس القانون نصت على أنه      65كما أن املادة    . "يكن
واعتبارا لكـون   ". افأة كل من الرئيس وكاتب اجمللس وكيفية احتسابها وأدائها        مك

طبيعة عمل املدير تقتضي أن ميارس مهامه باستقالل تام بـشكل تنتفـي معـه               
عالقة التبعية بينه وبني جملس اإلدارة هذه العالقة اليت تعترب عنصرا أساسيا يف             

ه عمل الوكيل علـى عمـل       عقد الشغل، األمر الذي جيعل من عمله يطغى علي        
األجري، كما أن وجود ورقة أداء حتدد مبلغا يتقاضاه الطالب ال جيعل منه أجـرا،               
وإمنا يدخل يف إطار املكافأة اليت مينحها له اجمللس اإلداري، ونظرا لكون قانون             
شركات املساهمة ال يعطي احلق للمدير العام يف احلصول على تعويض يف حالة             

 اإلدارة، فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيـه الـيت           عزله من قبل جملس   
اعتربت الطالب وكيال وليس أجريا، بعدما تأكد هلا أنه مل يثبت أنه كـان يـشغل                
منصب أجري يقوم بعمل فعلي قبل أن يعني يف منصب مدير عام، تكون قد بنـت                

وسيلة قرارها على أساس قانوين سليم ومل خيرق قرارها أي مقتضى ويبقى ما بال            
  .على غري أساس

  :يف شأن الوسيلة الثالثة املستدل بها للنقض
يعيب الطاعن على القرار عدم االرتكاز على أساس قانوين وسوء التعليـل            
الذي يقوم مقام انعدامه، باعتبار أن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه أمرت            

 أسـفر عنهـا هـذا       بإجراء حبث يف النازلة، لكنها مل تعر أي أهمية للنتائج الـيت           
البحث، ذلك أنه خالل جلسة البحث حضر السيد مجـال الـذي كـان يـشغل                
منصب املدير املايل واإلداري للمطلوبة وأدىل بتـصرحيات خبـصوص صـفة            
الطاعن كأجري لدى املطلوبة، وخبصوص األجرة اليت كـان يتقاضـاها كمـا مت              

د فأكد انـه هـو      عرض شهادة العمل واألجر الصادرة عن املطلوبة على الشاه        
حمررها وموقعها، وأنه بصفته املدير اإلداري واملايل للمطلوبـة يقـوم بتحريـر             
وتوقيع شواهد العمل واألجر لكل أجراء الشركة الذين يطلبون هذه الوثيقة، وأنه            
يضمنها املعلومات اخلاصة بكل أجري انطالقا مـن ملفـه اإلداري، وأكـد بـأن               

حة، وبالتايل فإن صـفة الطـاعن كـأجري مت          املعلومات الواردة بالشهادة صحي   
إثباتها خالل البحث الذي أمرت به احملكمة يف حني أن القرار املطعون فيـه مل               

كما أن القرار املطعون فيه مل يناقش الوثائق األخـرى الـيت     . يرتب األثر القانوين  
أدىل بها الطاعن إلثبات صفته، وخاصة شهادة األجر الصادرة عـن املطلوبـة             

ررة باللغة اإلجنليزية، غري تلك اليت مت الطعن فيها من طـرف املطلوبـة،     واحمل
وأن هذه الوثيقة مل تكن حمل أي طعن من طرف املطلوبة وهي تثبت بـدورها                
صفة الطاعن كأجري لدى املطلوبة، وأن استبعاد مثل هـذه الوثيقـة دون أدىن              
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عتمـد علـى حمـضر      كما أن القرار املطعون فيه ا     . مربر يشكل انعداما للتعليل   
معاينة واستجواب الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ومـصلحة الـضرائب          

فضال عن ذلـك فـإن      : أدلت به املطلوبة، فجاء يف حيثيات القرار املطعون فيه        
حمضر معاينة واستجواب الصندوق الوطين للضمان االجتماعي وكذا مـصلحة          

 وبالتايل، فالقرار املطعـون     .الضرائب تفيد عدم التصريح به لديها بصفته أجريا       
فيه أخذ بهذه الوثيقة بالرغم من دفوعات الطاعن بشأنها واليت مل يـرد عليهـا               
بالرغم من كونها مدعمة حبجج من نفس املرتبة، ذلك أن الطاعن أدىل بالئحـة              
األجراء املصرح بهم من طرف املطلوبة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي،          

كأجري، وأن املعاينة واالسـتجواب الـذي أدلـت بـه           وهي تتضمن اسم الطاعن     
املطلوبة مت إجنازهما بناء على أرقام خاطئة، تتعلق برقمني لالخنراط ال يتعلقان            
بالطاعن، وأنه التجأ إىل الصندوق الوطين للـضمان االجتمـاعي والـذي حـرر              

 يوضح فيه التدليس الذي تعرض له من طرف املطلوبـة، وأن الطـاعن              شهاداإ
 أوائـل  يف الـصندوق  هذا لوائح يف تسجيله يفيد والذي للمحكمة بهذا اإلشهاد  أدىل  
 وأن .الضرائب مصلحة مع األسلوب نفس استعملت املطلوبة أن كما .2001 مارس

 إجنـاز  إىل بادر فيه املطعون القرار اعتمده الذي باالستجواب علمه فور الطاعن،
 فعـال  تصرح املطلوبة أن ثبتي وهو االستئناف حملكمة به أدىل قضائي استجواب

 مزاعم تدحض اليت الوثائق هذه يناقش مل فيه املطعون القرار وأن الطاعن بأجور
 معه يكون مما صحتها، عدم ثبت وثائق اعتمد االستئنايف فالقرار وبالتايل املطلوبة،

  .التعليل منعدم
 األجـر  بشهادة واملتعلق الوسيلة، من األول الفرع خبصوص إنه حيث لكن،

 القـرار  مصدرة احملكمة فإن صحتها، أكد الذي مجال الشاهد على عرضت اليت
 بـاإلدالء  الطالـب،  أي الفرعي، املستأنف أشعر" :بقوهلا استبعدتها فيه املطعون

 قانون من 93 الفصل مقتضيات أعمال من احملكمة تتمكن حىت العمل وثيقة بأصل
 وعـدم  الوثيقـة  اسـتبعاد  معه قررت مما شهادة، بأية يدل فلم املدنية، املسطرة
 بالوسـيلة  جاء وما "الفرعي الزور مسطرة عن النظر صرف وبالتايل بها، االعتداد

 أن إذ الواقـع،  خـالف  البحـث،  عنها أسفر اليت للنتائج أهمية إعطاء عدم حول
 فيهـا  للطعن بأصلها، الطاعن يدل مل بعدما واستبعدتها الوثيقة، ناقشت احملكمة
  .مقبول غري الوسيلة من الفرع بذلك ويبقى املطلوبة، قبل نم الفرعي بالزور

 األجـر  شـهادة  مناقشة بعدم واملتعلق الوسيلة، من الثاين الفرع وخبصوص
 ضمنيا احملكمة استبعدتها فقد االجنليزية، باللغة واحملررة املطلوبة عن الصادرة
 احلجج، تقييم يف سلطتها إطار يف به، قضت ما منها استقت شهادة على العتمادها
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 من بالفرع ما ويبقى التعليل، خيص فيما إال األعلى اجمللس من عليها رقابة ال واليت
  .أساس غري على الوسيلة
 علـى  احملكمـة  باعتمـاد  واملتعلق الوسيلة، من األخري الفرع خبصوص أما
 ومـصلحة  االجتمـاعي  للـضمان  الـوطين  الصندوق واستجواب معاينة حمضر

 األجـراء  الئحة من الطاعن به أدىل ما مع يقارنها ومل طلوبة،امل به أدلت الضرائب
 امسـه  تتـضمن  والـيت  االجتماعي، للضمان الوطين الصندوق لدى بهم املصرح
 تـصرح  املطلوبـة  أن يثبت والذي أجنزه، الذي االستجوايب احملضر وكذا كأجري،
 لـضمان ل الـوطين  بالصندوق التسجيل فإن الضرائب، إلدارة الطاعن بأجور فعال

 يشكل ال بالشركة مهامه عن الطاعن يتقاضاه أن ميكن مبا التصريح أو االجتماعي،
 يـستقيم  التزيـد  قبيل من يعترب احملكمة بتعليل جاء وما كأجري، صفته على قرينة
 ومـا  سـليما  تعلـيال  ومعلال أساس، على مرتكزا القرار يبقى وبالتايل بدونه، القرار

  .أساس غري على بالوسيلة
 

  األسـبـاب ـذهلـه
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐رجـاء بـن املـامون        الـسيدة    :املقرر –مليكة بنزاهري    ةالسيد :الرئيس
  .حممد صادق السيد :احملامي العام
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  981القرار عدد 

  2011 غشت 18الصادر بتاريخ 
  1691/5/1/2010يف امللف االجتماعي عدد 

 

  

  عقد الشغل 
  . مقاولة التشغيل املؤقت‐ة  عالقة التبعي‐ إثبات ‐

جلوء املستعمل إىل أجراء مقاولة التشغيل املؤقت، ال جيعل منـه مـشغال             
باملفهوم القانوين، وإمنا تبقى عالقة التبعية قائمة بني مقاولة التشغيل املؤقـت            
واألجري الذي وضع رهن إشارة  املقاولة املستعملة مادامـت مقاولـة التـشغيل     

 األجراء وتؤدي هلم أجـورهم، وتفـي بكـل االلتزامـات            املؤقت هي اليت تشغل   
  .القانونية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل أو انهائه

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومـن القـرار املطعـون فيـه ادعـاء               

 بـصفة   2003املطلوب األجري بأنه كان يشتغل لدى املدعى عليها الطالبة منذ           
 11/9/2007 درهم إىل أن فوجئ بطردها له يف         2000ة بأجرة شهرية قدرها     مستمر

ملتمسا احلكم له بالتعويضات كما فصلت يف املقـال االفتتـاحي فقـضت لـه               
ابتدائية سيدي سليمان باملستحق عـن املطلـوب اسـتأنفته الطالبـة أصـليا              

  .واملطلوب فرعيا فأيدته حمكمة اإلستئناف بالقرار املطعون فيه
  :أن الوسيلة األوىليف ش

 من  345/4تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون على اخلصوص الفصل          
قانون املسطرة املدنية نقصان التعليل املـوازي النعدامـه وانعـدام األسـاس             
القانوين، ذلك أن حمكمة املوضوع هلا سلطة تقديرية يف تقييم احلجج املعروضة            

 اجمللس األعلى إال من حيـث التعليـل         عليها وال رقابة عليها يف ذلك من طرف       
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الذي جيب أن يكون صحيحا وأن يكون منسجما وإال تعرض للنقض، ذلـك أنـه               
وحيث متسكت املستأنفة بأنها جمرد شركة مـستعملة وأن         : "علل قضاءه بالتايل  

املدخلة يف الدعوى باعتبارها مقاولة للتشغيل املؤقت أبرمت معها عقدا جتاريا           
وحيث أن الثابت من العقـد      " د العاملة وتدبري أوراشها املؤقتة    قصد تزويدها بالي  

املستدل به من طرف املستأنفة واملتعلق بإدارة األجراء أنه مت إبرامه بني هـذه              
األخرية واملدخلة يف الدعوى وهو يتضمن االلتزامات املتبادلة بينهمـا ومل يكـن             

فيه تطبيقا ملبدأ نـسبية   املستأنف عليه طرفا فيه وبالتايل فإنه ال يلزم سوى طر         
 يف  1/1/2005العقود وال ميكن تطبيق بنوده على األجري، إضافة إىل أنه أنشئ ب             
 حـسب   2003حني أن عالقة الشغل ابتدأت بني املستأنفة واألجري منـذ سـنة             

الثابت من شهادة الشهود، وحيث إنه بالنسبة للمدخلة يف الدعوى وإن أقـرت يف              
 األوىل بقيام عالقة الشغل مع املستأنف عليه إال أنها          جوابها أمام حمكمة الدرجة   

حصرتها يف مدة مخسة أشهر وذلك مبقتضى عقد حمدد املـدة والـذي أدلـت               
 إىل الوسـاطة يف     1/9/2001يف حني أن العارضة جلأت ابتداء مـن         " بنسخة منه 

التشغيل، مع وكاالت خصوصية متعددة، وحبكـم أن أشـغاهلا تكتـسي طابعـا              
اج إىل يد عاملة غري دائمة أبرمت مع وكالة التشغيل املؤقت شركة            مومسيا وحتت 

 بدايـة   1/1/2005ترياد عقدا إلدارة األجراء وهو عقد جتـاري عـام مـؤرخ يف              
مشروعها يف اللجوء إىل هذا الوسيط يف التشغيل وأدلت به للمحكمة مـن أجـل               

هلذا العقد ينسف   إثبات جلوئها إىل الوساطة يف االستخدام، وأن القرار باستبعاده          
إقرار شركة ترياد، اإلقرار الذي جيعل العقد منتجا يف النازلة، ويتوفر علـى كـل               
العناصر األساسية لصحته ويتضمن كل الشروط املشروعة اليت يعتربها طرفاه          
أساسية وتعرب عن إرادتهما ليكون بالتايل العقد املدىل به تاما وصحيحا ومستوفيا            

: يكون تعليل القرار ناقصا كما أنه علل قضاءه مبا يلـي          لشروط الدليل الكتايب و   
فإنه قدم الشهود أملم احملكمة االبتدائية اليت قامت بـإجراء حبـث اسـتمع              "...

خالله إىل الطرفني وكذا الشهود بعد التأكد من هويتهم ونفيهم ملوانع الـشهادة             
ـ          ة مـع   وأدائهم اليمني القانونية، فجاءت شهادتهم واضحة ومنـسجمة ومتطابق

ادعائه، وبالتايل شكلت حجة كافية ودليال قويا ومقبوال على قيام عالقة الـشغل             
بني الطرفني واستمرارها خالل املدة موضوع الدعوى مما جعل احملكمة تطمئن           

ففيما يتعلق بشهادة الشهود فإن علمهما احنصر فقط يف تـردد           ". إليها وتعتمدها 
ازع يف هذا األمر ذلك أن مكان تنفيـذ         املطلوب على مقر الشركة، وأن ال أحد ين       

عقد الشغل الذي يربط املطلوب بشركة ترياد هو مقرها بسيدي سليمان، وإنـه             
على خالف معظم نوازل نزاعات الشغل اليت تقتصر أطرافهـا علـى مـشغل              
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وأجري، تكون الشهادة بالرتدد على احملل كافية للقول بقيام عالقـة الـشغل يف              
ليكـون  ) وكالة تشغيل مؤقت، أجري ومـستعمل     ( األطراف   حني أن النازلة ثالثية   

الرتدد على مقر العمل غري كاف إلثباتها ألن وكالة التشغيل تكون طرفـا خافيـا               
على أعني الشهود العيان الذين يشهدون برتدد األجري على مقر املستعمل الشيء            

ألن الذي يقر به اجلميع فكان إلزاما على احملكمـة اسـتبعاد شـهادة الـشهود                
مضمونها ال يسلط الضوء على نوع العالقة اليت تـربط املطلـوب بالعارضـة              
واضطرت ملناقشة األجر الذي ال تؤديه وال علم هلا بقـدره واألقدميـة الـيت ال                
اطالع هلا على مدتها وظروف ومالبسات إنهاء عقد الشغل الذي ال علم هلا بهـا               

مـدت األجـر واألقدميـة      ألنه عقد يربط املطلوب مبشغلته شركة تريـاد واعت        
وظروف إنهاء العقد املصرح بها من طرف األجري دون أن تفسح اجملال لوكالـة              
التشغيل باملناقشة ألنها اعتربتها بدون صفة، لذلك فمحكمـة االسـتئناف ملـا             
اعتربت أن شهادة الشهود شكلت حجة كافية ودليال قويا ومقبـوال علـى قيـام               

رها خالل املدة موضوع الدعوى مما جعـل        عالقة الشغل بني الطرفني واستمرا    
يكون استنتاجها خاطئا وقرارها ناقص التعليـل       " احملكمة تطمئن إليها وتعتمدها   

  .وغري مرتكز على أساس ومعرضا للنقض
 الطاعنة على القرار، ذلك أنه من الثابت مـن          حيث تبني صحة ما عابته    

ه دفعت ومبقتضى   وثائق امللف كما هي معروضة على حمكمة االستئناف مصدرت        
جوابها أن نشاطها املرتبط باسترياد وتسويق األمسدة الزراعية يكتـسي طابعـا            
مومسيا وحتتاج إىل يد عاملة غري دائمة وحتـتم عليهـا اللجـوء إىل مقـاوالت                
التشغيل املؤقت لتمد هذه األخرية بأجرائها وتضعهم رهن إشارتها ملدة معينـة            

 جلـأت إىل الوسـاطة يف التـشغيل مـع           1/9/2001من موسم آلخر، وأنها ومنذ      
 وهـي   1/1/2005و ب   " تريـاد "وكاالت خصوصية متعددة، فأبرمت مع شركته       

وكالة خمتصة يف التشغيل املؤقت عقدا كتابيا إلدارة اإلجراء، وأنه بطلـب مـن              
الطاعنة وضعت املطلوب رهن إشارتها وقد عززت ذلك بصدده لعقد يـربط            

 يف الدعوى، وأدلت املدخلة مبذكرة أقرت فيهـا         بني الطرفني والتمست إدخاهلا   
بعالقة الشغل املؤقت مع املطلوب وأدلت بعقد وشهادة وورقة أداء أجر، إال أن             
احملكمة استبعدت الوثائق املدىل بها، واعتربت عالقة الشغل قائمة بني الطالبة           

ئيـة  واملطلوب استنادا لشهادة الشهود املستمع إليهم خالل املـرحلتني االبتدا         
واالستئنافية ودون أن تلتفت إىل باقي الوثائق الكتابية مع أن هذه األخرية تغـين              

 من مدونة الشغل الفقرة     477عن شهادة الشهود، كما أنه طبقا ملقتضيات املادة         
تشغيل إجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى          "ج فإنه ميكن    
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 من نفس القـانون     495كما أن املادة    ،  "املستعمل حيدد مهامهم ويراقب تنفيذها    
يقـصد مبقـاوالت    "حتيل على الفقرة ج من نفس املادة، حيث جاء فيها بأنـه             

التشغيل املؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن الـسلطة العموميـة يقتـصر             
" 477عمله على ممارسة النشاط املشار إليه يف الفقرة ج من املادة مـن املـادة       

 احنصر يف صفة املستعمل وتبقـى عالقـة الـشغل           وبذلك فإن دور الطالبة قد    
مما تكون معه احملكمة قد بنت قرارها على تعليل فاسد،          " ترياد"قائمة مع شركة    

  .وخرقت املقتضيات املستدل بها وعرضت قرارها للنقض
 

  األسـبـاب هلذه
  .  بنقض القرار املطعون فيه األعلىاجمللس قضى

 ‐نزهـة مرشـد      الـسيدة    :قـرر امل –يوسف اإلدريـسي    السيد   :الرئيس 
  .جنيب بركات السيد :احملامي العام
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  1162القرار عدد 

  2011  شتنرب 22الصادر بتاريخ 
  160/5/1/2010عدد االجتماعي لف يف امل

 

  

   تنفيذ‐عقد الشغل 
 حقـوق   ‐ إغالق مقاولة الشغل من أجـل اإلصـالح          ‐ توقف العمل    ‐
  .األجري

ة ملؤسسة الشغل حق التصرف فيهـا       إذا كان من حق املشغلة بصفته مالك      
مبا هو مسموح به قانونا، فإن إغالقها املؤسسة بداعي إصالحها، وإيقاف تنفيـذ             
عقد الشغل الرابط بينها واألجري، دون أن تعمد إىل احلفاظ على حقوقه أو تنهي              

  .عقد الشغل معه مبا يستوجبه القانون، يعد مبثابة إنهاء تعسفي لعقد الشغل
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيـه املـشار إىل             
مراجعه أعاله أن املطلوبة يف النقض تقدمت مبقال عرضت فيه أنها كانت تعمل             

 درهم إىل أن قـررت هـذه        700 باجر شهري مبلغه     1/7/1994لدى الطالبة منذ    
وصرفها إىل حني الرجـوع ألخـذ        22/12/2006األخرية إغالق املؤسسة بتاريخ     

 وهو ما مل يتحقق حيث مت هدم احملل دون متكينهـا مـن حقوقهـا                امستحقاته
الشيء الذي اعتربته طردا طالبت بسببه مبا هو مـسطر مبقاهلـا، وبعـد متـام                
اإلجراءات أصدرت احملكمة االبتدائية حكما قضى على املدعى عليهـا بأدائهـا        

 درهـم   15301،44 درهم وعن الفصل مبلـغ       36167،04للمدعية عن الضرر مبلغ     
 21937،92 درهم وعن الفرق بـني األجـرين مبلـغ           4018،56وعن اإلخطار مبلغ    

 درهم مع مشـول احلكـم بالنفـاذ املعجـل           1622،88درهم وعن العطلة مبلغ     
خبصوص الفرق بني األجرين والعطلة وحتميل املدعى عليها الصائر يف حـدود            
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ض باقي الطلبات استأنفته املـشغلة فقـضت حمكمـة          املبالغ احملكوم بها ورف   
  .االستئناف بتأييده وذلك مبقتضى قرارها املطلوب نقضه

  :يف شأن الوسيلة الفريدة يف النقض
تعيب الطاعنة على القرار انعدام األساس وفساد التعليل وخـرق القـانون،            

 ال يشفع هلا    ذلك أنه بعدما أقر حبقها يف هدم احملل وإعادة بنائه اعترب بأن ذلك            
يف التحلل جتاه املطلوبة بأداء أجرتها أو أداء تعويض عن مدة التوقف املؤقـت              
لعقد الشغل دون تبيان أساس ما ذهب إليه ال واقعا وال قانونا إذ األجر ال يـؤدى                 
إال مقابل عمل والتعويض ال يستحق إال بإثبات موجبه، وأنه تبعا لذلك فـإن أداء               

ال مربر له فضال عن أن التعويض واألجر مل يقدم طلـب            األجر دون القيام بعمل     
 مـن قـانون   3بشأنهما اعتمادا على التوقف املؤقت لعقـد الـشغل، والفـصل           

املسطرة املدنية ينص على أن احملكمة جيب أن تبت يف حدود طلبات األطراف             
وال جيوز هلا أن تغري موضوعها مما جيعل ما ذهب إليه القـرار خبـصوص أداء                

التعويض منعدم األساس ويعد خارجا عن نطاق الدعوى، كما أن القـرار            األجر و 
قرر أنه ليس من العدل حتميل األجري خماطر توقف عقد الشغل مؤقتـا بـسبب               
رغبة املشغل يف إعادة بناء عمله ألن من شأن ذلك اإلضرار بـه حلرمانـه مـن                 

لوبـة  مصدر عيشه واعترب أن اهلدم بغض النظر عن مشروعيته قد أضر باملط           
املرتبطة معها بعقد شغل وأن قيامها بإنهاء العقد املذكور دون مراعـاة حقـوق              
املطلوبة أو على األقل االتفاق معها على إرجاعها للعمل بعد إعـادة البنـاء أو               
تعويضها عن ذلك أو إنهاء العقد معها رضائيا يعد فسخا تعـسفيا للعقـد إال أن                

وين باعتبار أن من حقها بصفتها مشغلة       هذا التعليل فاسد ومنعدم األساس القان     
 19 من ظهري    9ومالكة حملل العمل التصرف يف ملكها وفقا ملا يقضي به الفصل            

 الناص على أن حق امللكية العقارية خيول صاحبه التمتع والتصرف           1331رجب  
يف العقار ومل يقيد هذا احلق إال بعدم خمالفته للقوانني أو األنظمة وهـو مـا مل                 

 من قـانون    94ققه، وقد أثارت أمام قضاة املوضوع مقتضيات الفصل         يثبت حت 
االلتزامات والعقود الناص على أنه ال حمل للمسؤولية املدنية إذا فعـل شـخص      
بغري قصد اإلضرار ما كان له احلق يف فعله ومتسكت بعدم إدالء املطلوبـة مبـا                

 مـن قـانون     399يثبت خالف ذلك إذ هي امللزمة باإلثبات عمال بأحكام الفصل           
االلتزامات والعقود إال أن القرار مل جيب على ما أثارته من دفوع وذهـب إىل أن                
اهلدم يشكل ضررا بالنسبة للمطلوبة واحلال أن جمرد الضرر وحده غري كـاف              
لتقرير املسؤولية يف حالة قيام الشخص بغري قصد اإلضرار مبا له احلق يف فعله،              

مراعاة حقوق املطلوبـة واالتفـاق معهـا علـى          كما أن ما جاء بالقرار من عدم        
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إرجاعها إىل عملها بعد البناء أو تعويضها أو إنهاء العقد معها رضـائيا ال سـند                
قانوين له إذ تشريع الشغل حدد حقوق األجري وأسباب استحقاقها وليس منها ما             
ا يلزمها بالقيام مبا ذكر مما جيعل القرار مبا انتهى إليه منعدم األسـاس ومـشوب              

  . من قانون املسطرة املدنية وهو ما يعرضه للنقض345خبرق الفصل 
 وخالفا ما نعته الوسيلة على القرار فإنه إذا كان من حقوق الطاعنـة              لكن،

بصفتها مشغلة حق التصرف يف ملكها مبا هو مسموح به قانونا ومنه هدم وإعادة              
يت جيب احلفـاظ    بناء مقر العمل، فإن ذلك ال جيب أن ميس مبصاحل أجرائها ال           

عليها، مما جيعل إقدامها على هدم احملل وإيقاف املطلوبـة عـن عملـها دون               
احلفاظ على حقوقها أو إنهاء العقد الرابط بينهما مبا يستوجبه القـانون مبثابـة          
إنهاء تعسفي للعقد، وهو ما طبقه القرار بقضائه للمطلوبة مبا هو مرتتـب عـن               

عويض عن اإلخطار والفصل والضرر وتكملـة  إنهاء العقد دون مربر مشروع من ت     
األجر بني ما كانت تتقاضاه واحلد األدىن لألجور وهو ما طالبـت بـه والـذي ال          
يعترب حكما باألجور خالفا ملا جاء بالوسيلة إذ األجور مل تكن حمل أية مطالبـة               

ه أي  والقرار مل يقض بها، مما جيعله مبا انتهى إليه معلال مبا فيه الكفاية ومل يشب              
  .خرق للمقتضيات املستدل بها والوسيلة على غري أساس

 

  األسـبـاب لـهـذه
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐ السيد عبد اللطيـف الغـازي        :املقرر –مليكة بنزاهري    ةالسيد :الرئيس 
  .حممد صادق السيد :احملامي العام
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  1057القرار عدد 

  2011  شتنرب 15الصادر بتاريخ 
  1869/5/1/2009 االجتماعي عدديف امللف

 

  

   إنهاء ‐عقد الشغل 
  . إقرار األجري بصدورها عنه‐ اشرتاط املصادقة عليها‐ استقالة ‐

 من مدونة الشغل    34  ميكن أن تتحقق غاية املشرع من تنصيصه يف املادة          
على أن إنهاء عقد الشغل باإلرادة املنفردة لألجري ميكـن أن يـتم عـن طريـق                 

صادق على صحة إمضاءها من طرف اجلهة املختصة، وذلك إذا ما           استقالته امل 
  .أقر األجري يف دعواه أنه قد قدم استقالته

  رفض الطلب
  

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه املـشار إليـه             
أعاله أن املطلوب تقدم مبقال التمس فيه احلكم له مبجموعة من التعويـضات             
وبعد اإلجراءات املسطرية أصدرت احملكمة االبتدائية حكما قضى لـه مببلـغ            

 مع تسليمه شـهادة العمـل      2006 أيام من شهر شتنرب      5 درهم عن أجرة     3647,36
 الـصادر   1170ورفض باقي الطلبات مت تأييده استئنافيا مبقتضى القرار عـدد           

  . وهو القرار املطعون فيه بالنقض16/12/2008بتاريخ 
  :أن الوسيلة األوىل والثانية جمتمعتنييف ش

حتريف الوقائع ترتب عنه خطأ يف      : يعيب الطالب على القرار املطعون فيه     
 34 من قانون املسطرة املدنية وخرق املادتني        345تطبيق القانون، خرق الفصل     

 من مدونة الشغل ذلك أن القرار املطعون فيه أيد احلكـم االبتـدائي فيمـا                64و
إن املدعي صـرح    "ض مطالب العارض املرتتبة عن الطرد بعلة        قضى به من رف   

مبقاله أنه قدم االستقالة على إثر تعرضه لإلهانة من طرف رئيـسه فعمـد إىل               
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وأن هناك فرق بني هذه الواقعة      " حترير رسالة استقالة تركها على طاولة مكتبه      
 أو غـري    وبني التصرف القانوين فما لو أنه سلمها لشخص مؤهل لتسلمها مباشرة          

مباشرة بأن وضعها بكتابة الضبط حيث تكييف حترير مشروع اسـتقالة وتركـه             
  .على طاولة العارض ال ميكن اعتباره مبثابة تقدمي االستقالة

 إىل  26/9/2006يف حني أنه أثار يف مقاله االستئنايف أنه وجه رسـالة بتـاريخ              
يف مـذكرتها   املشغلة يطلب فيها السماح لـه باسـتئناف عملـه وأن املـشغلة              

 أمام احملكمة االبتدائية تعرتف بتوصـلها بهـذه         19/4/2007املوضوعة جبلسة   
الرسالة وأن حتريف هذه الوقائع وترتيب أثار االستقالة عليها ينزل منزلة التعليل            

  . من قانون املسطرة املدنية359ويستوجب النقض طبقا للفصل 
بتدائي فيما قضى به من      فمحكمة االستئناف أيدت احلكم اال     ومن جهة ثانية  

أن القانون مل يرتـب  "رفض طلب التعويضات املرتتبة عن الطرد التعسفي بعلة   
عن اإلخالل بالشكليات املنصوص عليها فيما يتعلق بصحة االستقالة أي جـزاء            
مادام أن املستأنف ال ينكر أنه تقدم باستقالة وتغيب ملدة معينة ومل يعـرب عـن                

يف حني  "  عن االستقالة بنفس القالب والشكل الذي قدمها       إرادته كتابة يف الرتاجع   
ميكن إنهاء عقد الشغل غري احملدد املـدة بـإرادة          " تنص باحلرف    34إن املادة   

األجري عن طريق االستقالة املصادق على صحة إمضائها مـن طـرف اجلهـة              
والشك أن املشرع باستعماله ألداة التعريف يف كلمـة املـصادق أراد            " املختصة

توجه نسخة  " تنص على    64تأكيد على شرط التصديق على التوقيع وأن املادة         ال
وأنـه ال   " من مقرر الفصل أو رسالة االستقالة إىل العون املكلف بتفتيش الشغل          

  .يوجد مبلف احملكمة ما يفيد اجناز هذا اإلجراء
 وخالفا ملا نعاه الطالب على القرار فالثابـت مـن املقـال             لكن، من جهة  

عندما تعرض إلهانة من طرف رئيسه      "ي للدعوى أن األجري عرض بكونه       االفتتاح
، وأن احلكم االبتدائي    ..."فعمد إىل حترير رسالة استقالة تركها على طاولة مكتبه        

وتبعا له القرار االستئنايف اعتمدا يف عدم أحقية األجري يف التعويضات الناجتة عن             
نعاه الطالب من حتريف للوقائع بني      الطرد على تقدميه هلذه االستقالة، وأن ما ي       

ما صرح به باملقال االفتتاحي وما علل به احلكم االبتدائي املؤيد استئنافيا غـري              
  .مرتكز على أساس

 من مدونة الشغل اليت تـنص       34، فإنه من استقراء املادة      ومن جهة أخرى  
عـن  ميكن إنهاء عقد الشغل غري احملدد املدة بـإرادة األجـري            "...على ما يلي    

، ..."طريق االستقالة املصادقة على صحة إمضائها من طرف اجلهة املختـصة          
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ويف نازلة احلال فإن الغاية اليت توخاها املشرع من املقتضى القـانوين املـذكور              
قد حتققت مادام أن األجري أقر مبقاله االفتتاحي بتقدميه         )  من املدونة  34املادة  (

عون فيه عندما نص بأن املستأنف ال ينكـر         فالقرار املط .لالستقالة املنسوبة إليه  
يكون غري خارق للمقتضيات القانونيـة      " كونه تقدم باستقالته وتغيب ملدة معينة     

  .املستدل بها وما بالوسيلتني على غري أساس
  

  األسـبـاب هلذه
  .  برفض الطلب األعلىاجمللس قضى

 ‐ الـسيدة مريـة شـيحة        :املقـرر  – يوسف اإلدريـسي  السيد   :الرئيس 
  .الطاهر أمحروين السيد :احملامي العام
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  166 القرار عدد

  2011  فرباير24الصادر بتاريخ 
  1200/5/2/2009 عدد االجتماعي لف يف امل

 

  

   إنهاء ‐عقد الشغل 
 ثبـوت اخلطـأ     ‐ رفض إجناز شغل بدون مـربر        ‐ الفصل التأدييب    ‐

  .اجلسيم
ر يعترب خطـأ      إن رفض إجناز شغل من اختصاص األجري عمدا وبدون مرب         

جسيما ميكن أن يؤدي إىل فصل األجري، وحمكمة املوضوع ملا ثبت هلا أن األجري              
بعد ترقيته أوكلت له مهام جديدة دأب على إجنازها لعدة شهور دون اعـرتاض              
منه أو حتفظ، غري أنه امتنع فيما بعد عن القيام بها، بدعوى جتاوزها لقدراتـه               

 تقديرية أن موقفه يعد رفـضا غـري مـربر           الشخصية، معتربة مبا هلا من سلطة     
إلجناز الشغل، وهو ما يندرج ضمن األخطاء اجلسيمة اليت تربر فصله تكون قـد              

  .عللت قرارها تعليال سليما
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيـه املـشار إىل             
 عرض فيه أنه كان يشتغل لدى املطلوبـة         مراجعه أعاله أن الطالب تقدم مبقال     

 بصفته إطارا مكلفا مبراقبة شؤون تسيري الشركة إىل أن فـوجئ            1/6/2003منذ  
 دون مربر مشروع مطالبا مبـا هـو مـسطر           14/6/2006بطرده من عمله بتاريخ     

مبقاله، وبعد متام اإلجراءات أصدرت احملكمة االبتدائية حكمـا قـضى بـرفض             
ري فقضت حمكمة االستئناف بتأييده وذلك مبقتضى قرارها        الدعوى استأنفه األج  

  .املطلوب نقضه
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  :يف شأن الوسائل الثالثة يف النقض جمتمعة
يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل املوازي النعدامه وعـدم االرتكـاز            
على أساس قانوين سليم، ذلك أنه جاء فيه كون الثابت من أوراق امللف وما راج               

 متت ترقيته إىل منصب مراقب التسيري       – الطاعن   –جز ابتدائيا أنـه    بالبحث املن 
 وقد استمر يف شغل هذا املنصب والقيام جبميع األشغال املتعلقة           2006منذ يناير   
 أشهر دون حتفظ، واعترب أن رفضه القيام مبهام تفوق قدرته وتتجاوز            6به ملدة   

 –ملـدة املـذكورة، وأضـاف       طاقته ال مربر له ما دام قد قبل القيام بها خالل ا           
 أن ذلك يدحض ما ادعاه من كون األشغال املسندة إليـه ليـست مـن                –القرار  

اختصاصه وأن إجنازها يستدعي طاقما من األطر واملستخدمني، إال أن تعليـل            
القرار جاء متسما بالتناقض إذ على فرض صحة ادعاء املطلوبة يف النقض أنـه              

يه مبربر كونها تفوق قدرته وليس مبربر كونهـا         رفض القيام باألشغال املسندة إل    
خترج عن اختصاصه، فإن القرار اعترب رفض القيام بتلك األشغال بدعوى أنهـا             
خارجة عن اختصاصه مما جيعل التعليل متناقضا لكونه جاء بإضافة مل تـرد ال              

 استنتج أن مـا     – القرار   – وال من طرف املطلوبة، مث إنه        – الطاعن   –من طرفه   
منه يشكل خطأ جسيما، وإن املطلوبة يف النقض بإقدامها على فـصله مـن   بدر  

عمله بسببه مل تتجاوز الصالحيات املخولة هلا قانونا وخلص إىل أن ما قامت به              
ال يكتسي أي تعسف واحلال أن األخطاء اجلسيمة املربرة للفصل دون تعـويض             

نص على اعتبـار     من مدونة الشغل واليت ت     39وردت على سبيل احلصر باملادة      
رفض إجناز شغل من اختصاص األجري عمدا ودون مربر خطأ جسيما يـدخل يف              

 يربر رفض أدائه لعمله     – الطاعن   – من نفس املدونة يف حني أنه        61نطاق املادة   
بكونه يفوق قدرته ويتجاوز طاقته مما جيعل الرفض مربرا وال يعترب خطأ جسيما             

ار مبا انتهى إليه غـري مرتكـز علـى أسـاس             أعاله فيكون القر   39مبفهوم املادة   
 61كما يعيب عليه خرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه إذا كانت املادة            . قانوين سليم 

من مدونة الشغل تقضي بإمكانية فصل األجري مـن عملـه دون تعـويض عنـد        
 من ذات املدونة توجب قبل فـصله إتاحـة          62ارتكابه خطأ جسيما فإن املادة      

وهـو مـا مل   ... ع عن نفسه باالستماع إليه من طرف املشغل      الفرصة أمامه للدفا  
تقم به املطلوبة، إال أن احملكمة مل تراع املقتـضيات املـذكورة رغـم تعلقهـا                

  .بالنظام العام وهو ما يشكل خرقا للمقتضى املذكور يعرض القرار للنقض
 تقدير مدى جسامة اخلطأ املنسوب لألجـري مـن طـرف            لكن، حيث إن  

وكوال للسلطة القضائية، والثابت لقضاة املوضوع أن الطاعن بعد         مشغله يبقى م  
 6ترقيته إىل مراقب التسيري لدى املطلوبة ظل يشتغل يف منصبه اجلديد لفـرتة              
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أشهر دون اعرتاض وال حتفظ على ما أسند له من مهام وهو ما مل ينـازع فيـه،                  
 غري يسرية مث    مما خلصوا معه وعن صواب أن القبول بإجناز أشغال معينة وملدة          

االمتناع عن القيام بها فيما بعد يعد رفضا إلجناز الشغل وال تأثري بعد ذلك ملـا                
إذا كان سبب االمتناع يعزى إىل جتاوز األشغال قدرات الطاعن أو أنها خترج عن              
اختصاصه مادام قد دأب على إجنازها للمدة املذكورة مما ال تناقض معه فيمـا              

 مـن مدونـة     62اره الطاعن من خرق ملقتضيات املادة       خلص إليه القرار، وما أث    
الشغل بعدم احرتام املطلوبة مسطرة الفصل مل يسبق التمسك به أمام قـضاة             
املوضوع فهو غري مقبول واحملكمة غري ملزمة بالتقيد به تلقائيا خالفا ملا جـاء              

يما بالوسيلة الثالثة، فيكون القرار ملا اعترب ما صدر من الطاعن يشكل خطأ جس            
يربر فصله دون تعويض قد علل ما انتهى إليه تعليال سليما والوسائل على غـري               

   .أساس
  

  األسـبـاب لـهـذه
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐عبد اللطيـف الغـازي       السيد   :املقرر –مليكة بنزاهري    ةالسيد :الرئيس 
  .حممد صادق السيد :احملامي العام
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  822 القرار عدد

  2011  يونيو 1ريخ  الصادر بتا
  106/5/1/2010 عدداالجتماعي  يف امللف

 

  

  إنهاء ‐عقد الشغل 
 مغادرة  ‐ السب الفادح واالعتداء     ‐ خطأ جسيم مرتكب ضد األجري     ‐
  .الشغل

تعرض األجري للسب والشتم واالعتداء اجلسماين من طرف مـشغله أثنـاء            
فه، مع اسـتحقاقه    قيامه بعمله يعد خطأ جسيما، يربر إنهاء عقد الشغل من طر          

التعويضات املقررة عن الفصل التعسفي، وال تعترب مغادرتـه للـشغل مغـادرة             
  .تلقائية بل هي بسبب النزاع الذي حصل بني الطرفني

  رفض الطلب
  

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلـوب            

، وأنه تعرض   29/6/1993ع الطالب منذ    تقدم مبقال عرض فيه أنه كان يشتغل م       
، والتمس احلكـم لـه بتعويـضات فقـضت          27/2/2006للطرد من عمله بتاريخ     

 707.68احملكمة االبتدائية بأداء املدعى عليه لفائدة املدعي التعويضات التالية          
 درهم عن التعويض عن الفصل،      11100درهم عن التعويض عن مهلة اإلخطار، و      

عويض عن الضرر، مع متكينه من شهادة العمـل ورفـض            درهم عن الت   25350و
باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد اإلجراءات قضت حمكمـة االسـتئناف           
بتأييد احلكم املستأنف، وهو القرار املطعون فيه بالنقض واملشار إىل مراجعـه            

 .أعاله
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  : يف شأن الوسيلة الوحيدة املعتمدة يف النقض
القرار املطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه علـى        حيث يعيب الطاعن على     

أساس سليم، باعتبار أنه صدر دون مراعاة الضوابط القانونية واملبادئ األساسية           
اليت جرت عليها العادة يف مثل هذه النوازل، ذلك أن احملكمـة حينمـا أخـذت                
باحلكم اجلنحي، واعتربت أن ما قام به يشكل خطأ جـسيما خيـول للمـدعي               

ى التعويض من جراء الطرد التعسفي، فإنهـا تناقـضت يف تعليلـها      احلصول عل 
حينما أقرت أن املدعي غادر العمل تلقائيا بعد نزاع نشب بني الطرفني، حيـث              
اعتمدت على احلكم اجلنحي الصادر يف مواجهة الطالب دون مناقشة ظروفـه            

ـ              دعي ومالبساته، وأنه وحىت على فرض أن واقعة النزاع ثابتة فليس من حق امل
املغادرة التلقائية دون إشعار الطالب، بل أكثر من ذلك فإن احملكمة قد أولـت              
املغادرة إىل طرد تعسفي، وبذلك يكون تعليلها غري مرتكز على حجـج واقعيـة              
ومادية باستثناء منطوق قرار احلكم اجلنحي القاضي باإلدانة، وغري سليم وبالتايل           

ـ        سطرة أضـر بـاألطراف، خاصـة وأن        يعترب والعدم سواء، مما يشكل خرقا مل
احملكمة مل تراع التعويض احملكوم به جنحيا وأقرت التعويضات عـن الطـرد             
التعسفي، سواء ما تعلق بالفصل أو الضرر أو اإلخطار، وأن املغـادرة التلقائيـة              
تكون من جانب األجري الذي مل حيرتم أجل اإلخطار وليس الطالب الذي عليـه              

وأن التعويض عن الضرر قد مت احلكم به وفق املسطرة          أن يؤدي أجل اإلخطار،     
اجلنائية وبالتايل ال جيرب الضرر مرتني، كما أن املسطرة متت يف غيبة الطالب أو              
دفاعه ومل يتم إشعاره للجواب حىت على االستئناف الفرعي الشيء الذي يعتـرب             

  .خرقا للقواعد القانونية
 6003كم اجلنحي حتـت عـدد        فإنه من الثابت من احل     لكن، من جهة أوىل   

 القاضي بإدانة الطالب من أجل      1292/06 يف امللف    18/10/2006الصادر بتاريخ   
جنحة الضرب واجلرح والسب والشتم، املؤيد استئنافيا، والذي كان ضحية لـه            
املطلوب، حيث تعرض لالعتداء والسب والشتم أثناء قيامه بعمله كـأجري لـدى             

مما يشكل خطأ جسيما من قبل املشغل يف حـق          الطالب، وغادره نتيجة لذلك،     
األجري، وتعترب املغادرة بسبب ذلك مبثابة طرد تعسفي، وهو مـا ينـسجم مـع               

 يعد مـن بـني األخطـاء      : " من مدونة الشغل اليت جاء فيها      40مقتضيات املادة   
اجلسيمة املرتكبة ضد األجري من طرف املشغل أو رئيس املقاولة أو املؤسـسة،             

أنواع العنف واالعتداء املوجه ضد  استعمال أي نوع من ‐ سب الفادحال ‐ :ما يلي
لشغله بسبب أحد األخطاء الواردة يف هذه املادة  وتعترب مغادرة األجري ...األجري؛

مما تكـون معـه   ، ."مبثابة فصل تعسفي يف حالة ثبوت ارتكاب املشغل إلحداها،
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 املـشار إليهـا أعـاله،    احملكمة املطعون يف قرارها قد طبقت مقتضيات املادة  
ودون أن تؤول املغادرة التلقائية إىل طرد، خاصة وأن املغادرة مل تكن تلقائية يف              
هذه النازلة، وإمنا كانت بسبب النزاع الذي حصل بني الطرفني، وما ترتب عليه             

  .من اعتداء وسب
 فإنه خبصوص ما أثري بالوسيلة من أن احملكمة اجلنحيـة           ومن جهة ثانية،  

مطلوب بتعويض عن الضرر، وأنه جيب األخـذ بعـني االعتبـار هـذا              قضت لل 
التعويض يف تقدير التعويضات عن الطرد، ومن أنه ال جيرب الضرر مرتني، فإنه مل              
يسبق للطالب التمسك به أمام قضاة حمكمة االستئناف ليعرف رأيهـم فيـه، وال              

  .قبولجيوز الدفع به ألول مرة أمام اجمللس األعلى، مما يبقى غري م
 فإنه وخالفا ملـا ورد بالوسـيلة فـإن مـسطرة القـرار              ومن جهة ثالثة،  

االستئنايف املطعون فيه بالنقض كانت حضورية يف حـق الطالـب الـذي كـان               
 بنـسخة مـن     3/6/2008حاضرا باستئنافه، كما أن دفاعه بلغ شخصيا جبلـسة          

زت فيهـا    اليت حج  9/9/2008املذكرة اجلوابية للمطلوب، إال أنه ختلف جبلسة        
القضية للمداولة، رغم إعالمه، مما ال يشكل ذلك خرقـا للقواعـد املـسطرية،              
وتبعا لذلك فإن القرار كان معلال مبا فيه الكفاية، ومرتكزا على أسـاس قـانوين               

   .سليم، ويبقى ما بالوسيلة ال سند له
  

  األسـبـاب لـهـذه
  .  برفض الطلب األعلىاجمللس قضى

 ‐حممد سـعد جرنـدي       السيد   :املقرر –بنزاهري  مليكة   ةالسيد :الرئيس 
  .حممد صادق السيد :احملامي العام
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  488القرار عدد 

  2011  أبريل 28الصادر بتاريخ 
  1336/5/1/2010يف امللف االجتماعي عدد 

 

  

  الغرامة اإلجبارية
 اشرتاط املؤمن توصـله بالوثـائق املثبتـة         ‐ التأخري يف أداء اإليراد      ‐

  .لالستحقاق
ق مؤمنة املشغل مطالبة ذوي حقوق املصاب املتوىف يف إطار تنفيذها           من ح 

للحكم القاضي باإليراد أن يدلوا هلا مبا يثبت استحقاقهم له كشهادة احلياة، ألن             
صرف اإليراد العمري يكون ملن هم على قيد احليـاة، وشـهادة عـدم الـزواج                

جديد، والـشهادات   لألرملة، ألن صرف اإليراد هلا يكون بشرط عدم زواجها من           
 سنة، ألن صرف اإليراد هلـم  يكـون          21 و 16املدرسية لألبناء املرتاوح سنهم بني      

بشرط  متابعتهم لدراستهم، وإن تأخرها يف تنفيذ احلكم القـضائي كـان مـربرا               
بانتظارها توصلها من املستفيدين بالوثائق املثبتة املـذكورة، وبالتـايل ال سـند             

  .جباريةللحكم عليها بالغرامة اإل
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن احلكم املطعـون فيـه أن مـورث              
 عندما كان يف خدمـة      28/10/1992املطلوبني تويف على إثر حادثة شغل بتاريخ        

فتقدموا بدعوى املطالبة باإليرادات املستحقة هلم،      . مشغلته شركة مغرب التنزه   
 حكما قضى   1/12/2000ت أصدرت احملكمة االبتدائية بتاريخ      وبعد متام اإلجراءا  

هلم بتعويضات على شكل إيراد سنوي وبإحالل الطالبة حمـل مؤمنهـا يف األداء              
 أصـدرت   2/2/2007فبادرت هذه األخرية باستئناف احلكم املـذكور وبتـاريخ          

حمكمة االستئناف قرارا يقضي بتأييد احلكم االبتدائي، ونظـرا إلحجـام شـركة             
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 143التأمني عن التنفيذ تقدم الورثة مبقال للمطالبة بتطبيق مقتضيات الفـصل            
 حكمـا   22/4/2010 فأصدرت احملكمة االبتدائيـة بتـاريخ        6/2/1963من ظهري   

 درهـم وهـو احلكـم       1.827.677،08يقضي للمدعني بغرامة إجبارية جمموعهـا       
   .املطعون فيه بالنقض

  :يف شأن الوسيلة الثانية
ة على احلكم املطعون فيه نقصان التعليل املوازي النعدامـه،          تعيب الطالب 

 من قانون املسطرة املدنية، وعدم االرتكاز على أساس، ذلـك           50وخرق الفصل   
 مـن ظهـري     143أنها أثارت بأن الغرامة اإلجبارية املنصوص عليهـا بالفـصل           

 2/2/2007 غري مستحقة يف النازلة، ألن القرار االسـتئنايف املـؤرخ يف             6/2/1963
، وبتـاريخ   28/2/2008املدىل به من طـرف املـدعني بلـغ للعارضـة بتـاريخ              

 أرسلت العارضة رسالة إىل دفاع الورثة تطالبه فيهـا بـأن ميـدها              20/3/2008
بشهادة حياة األرملة، وكذا شهادة عدم إعادة الـزواج وشـواهد حيـاة األبنـاء،               

أن العارضـة مل تتلـق أي       إال  ) جتدون رفقته هذه الرسالة   (والشواهد املدرسية   
ومن املعلوم أن صرف اإليرادات يكون ملن هم على قيد احلياة،           . جواب إىل اآلن  

ألن اإليرادات عمرية، كما أن صرفها يكون لألرملـة إن مل تتـزوج مـن جديـد،                 
وطالبت العارضة برفض الدعوى، واحتياطيا     . ولألبناء إن كانوا يتابعون دراستهم    

إلجراء البحث معهم حـول مـا إذا كـانوا قـد زودوا             استدعاء الورثة شخصيا    
العارضة بشواهد احلياة وعدم الـزواج والتمـدرس إال أن احملكمـة ردت دفـع               

 مل يشرتط إدالء الطرف املـدعي بـشهادة         6/2/1963أن ظهري   "العارضة بعلة   
 6/2/1963وهو تعليل يف غـري حملـه ألن ظهـري           ". عدم الزواج وشواهد احلياة   

يرادات عمرية مرتبط بقاؤها ببقاء املـستفيد منهـا علـى قيـد             صريح يف أن اإل   
احلياة، وكذلك يسمى اإليراد إيرادا عمريا، كما أن األرملة يقطع عنها اإليـراد إذا              

  .تزوجت بعد وفاة زوجها مما يعرض القرار املطعون فيه للنقض
ما عابته الطالبة على احلكم املطعون فيه، ذلك أنه ملـا     حيث تبني صحة    

 املتعلـق   6/2/1963 مـن ظهـري      113 و 102 و 93ن املشرع ومبقتضى الفصول     كا
الزوج املتوىف  : حبوادث الشغل قد حدد ذوي احلقوق املستفيدين من اإليراد وهم         

عنه، واأليتام واألصول، فإنه حيق ملؤمنة املشغل مطالبة ذوي احلقوق احملكـوم       
الء هلا بوثائق شهادة احلياة،     هلم باإليرادات أن يثبتوا هويتهم وصفتهم، وذلك باإلد       

لكون اإليراد يؤدى للمستفيد مادام على قيد احلياة، وكذا شهادة بعدم إبرام عقد             
زواج جديد بالنسبة لألرملة وكذا الشواهد املدرسية لتعاطي األبناء للدراسة عن           

 سنة، واحلكم املطعون فيـه ملـا نـص بـأن ظهـري              21 و 16سنهم املرتاوح بني    
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شرتط إدالء الطرف املدعي بشهادة عدم الزواج وشواهد احلياة،          مل ي  6/2/1963
يكون قد رد الدفع املثار من طرف طالبة النقض بتعليل خـاطئ ينـزل منزلـة             

  .انعدامه، وغري مرتكز على أساس قانوين سليم، مما يعرضه للنقض
  

  األسـبـاب لـهـذه
  .  بنقض القرار املطعون فيه األعلىاجمللس قضى

 ‐سـعيدة بـومزراك      الـسيدة    :املقرر –يوسف اإلدريسي   د  السي :الرئيس
  .جنيب بركات السيد :احملامي العام
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  736القرار عدد 

  2011  ماي 26الصادر بتاريخ 
  1528/5/1/2009يف امللف االجتماعي عدد 

 

  

  الغرامة اإلجبارية
 . التعويضات اليومية‐ نطاق التطبيق‐

لى التأخري يف أداء اإليرادات بـل        استحقاق الغرامة اإلجبارية ليس قاصرا ع     
 285يشمل أيضا التعويضات اليومية مادام املشرع  قد نص صراحة  يف الفـصل               

من قانون املسطرة املدنية على أن األحكام الصادرة يف قضايا حوادث الـشغل             
تكون مشمولة بالنفاذ املعجل، ومل يستثن من ذلك ما يتعلق بالتعويضات اليومية            

تبعا لذلك فإن األجري املصاب يبقـى حمقـا يف احلـصول علـى              احملكوم بها، و  
الغرامة اإلجبارية اليومية املرتتبة عن التأخري غري املربر للمحكوم عليـه يف أداء             

  .6/2/1963 من ظهري 79التعويضات اليومية عمال مبقتضيات الفصل 
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك
املطعون فيه أن املطلـوب     حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن احلكم        

تقدم مبقال عرض فيه أنه سبق له أن استصدر حكما ابتـدائيا قـضى لفائدتـه                
وأن شـركة   عن التعويضات اليومية،     14413، ومببلغ    درهم 63196 قدره   رأمسالب

مل تؤد له التعويضات اليومية رغم أن ملـف التنفيـذ معـروض علـى               التأمني  
 املطالبـة بالغرامـة اإلجباريـة طبقـا          مما جيعله حمقـا يف     احملكمة منذ مدة،  

عـن  غرامة إجباريـة    ، والتمس احلكم له ب    6/2/1963 من ظهري    79 و 59 نيللفصل
التأخري غري املربر يف أداء التعويضات اليومية، فقضت احملكمة االبتدائية بـأداء            

درهم عن الغرامة اإلجبارية عـن       18304.51املدعى عليها لفائدة املدعية مبلغ      
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ات اليومية، وهو احلكم املطعون فيه بـالنقض واملـشار إىل مراجعـه             التعويض
  .أعاله

  : يف شأن الوسيلة الوحيدة املعتمدة يف النقض
 345 حيث تعيب الطاعنة على احلكم املطعون فيه بالنقض خرق الفـصول     

وانعدام التعليـل، وانعـدام الـسند القـانوين،         ،  6/2/1963 من ظهري    260 و 359و
 من قانون املـسطرة املدنيـة،    260عد الفقرة الثانية من الفصل      أنه استب باعتبار  

 من نفس القـانون     285ذلك أن النص الذي جيب أخذه بعني االعتبار هو الفصل           
الذي جيعل التنفيذ املعجل يطبق يف قضايا حوادث الشغل واألمـراض املهنيـة             

ء مـن   رغم كل تعرض أو استئناف يف حني أن التعويضات اليومية تعترب اسـتثنا            
القاعدة العامة، وهي مستقلة عن التعويضات عن حوادث الشغل أو األمـراض            

 يعترب نصا خاصـا     260املهنية املمنوحة يف شكل إيراد أو رأمسال، كما أن الفصل           
 منه، ذلك أن احملكمـة      285واستثناء للقاعدة العامة املنصوص عليها يف الفصل        

تناىف مع القاعدة املألوفة،    طبقت نصا عاما عوضا عن نص خاص الشيء الذي ي         
املتمثلة يف أن النص اخلاص يعترب دائما استثناء للقاعدة العامة ال العكس، وهـو              

 يعترب نصا خاصا يتضمن مقتضيات      6/2/1963القابل للتطبيق، باعتبار أن ظهري      
استثنائية يف ميدان حوادث الشغل، خبالف قانون املسطرة املدنية الذي يعتـرب            

 ميز ما   6/2/1963من جهة أخرى، فإن املشرع يف ظهري         عام،كما أنه هو القانون ال  
بني التعويضات املمنوحة لضحايا حوادث الشغل يف شـكل إيـرادات أو رؤوس             
أموال إمجالية وبني التعويضات اليومية اليت تنطبق على العجز الكلي املؤقـت،            

 املـصاب   ذلك أن العاهة اليت يصاب بها الضحية هي اليت تفتح اجملال ملـنح            
تعويضا يف شكل رأس مال حسب أهمية العاهة، وأن التعويض الناتج عن التوقف             
عن العمل ال يعترب تعويضا بل أجرة جزافية تكون مـستحقة أو غـري مـستحقة                
وذلك نظرا لعدة اعتبارات، وأن الطرف الذي يتحمل عبء هذه األجرة ميكن أن             

كان قد حتمل هـذا العـبء يف        خيتلف، فقد يكون املشغل مباشرة أو املؤمن إذا         
نطاق العقدة املربمة إزاءه، وأن محاية املـشرع الناجتـة عـن تطبيـق ظهـري                

 تنصب بصفة أساسية على التعويضات املتعلقـة بآثـار اجلـروح أو             6/2/1963
 260العاهات الناجتة عن حوادث الشغل، وهذا هو الذي جعل املشرع يف الفصل             

روح وبني التعويضات اليومية، وبذلك فـإن       املذكور مييز بني التعويضات عن ج     
 الذي اعتمدت عليه حمكمة الدرجـة األوىل ال يتـضمن أي تعـديل              285الفصل  

، كما أنه مل يبلغ التمييز الذي أراده املشرع يف هذا الفصل ما             260صريح للفصل   
بني خمتلف التعويضات، وما دام هذا الفصل مل يطرأ عليه أي تعـديل صـريح               
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اعتباره ملغيا أو غري قابل للتطبيق، وأنه بالنسبة جملموع القـوانني           فإنه ال ميكن    
وعندما تكون بصدد تعديل نصوص سابقة فإنه يتم مبقتضاها التنصيص علـى            
الفصول اليت يتم إلغاؤها بصفة صرحية مع التنصيص على النصوص اجلديـدة            

ه مل يـشر    اليت حتل حملها، وأن املشرع عندما أصدر قانون املسطرة املدنية فإن          
، وأنه على سـبيل املثـال فـإن         6/2/1963 من ظهري    260قط إىل إلغاء الفصل     

 عندما أصـدر    6/2/1963 من ظهري    85املشرع عندما كان بصدد تعديل الفصل       
 فإنه قد أوضح بأن الفصل املذكور يتم تغيريه، وبذلك فإن الفصل            06.03القانون  

  .للتطبيق جيب اعتباره ما زال ساري املفعول وقابال 260
 من قانون املسطرة املدنيـة تـنص        285، ما دامت مقتضيات الفصل      لكن

على أن أحكام القضايا املتعلقة حبوادث الشغل تكون مشمولة بالنفاذ املعجـل            
وينطبق األمر على التعويضات اليومية احملكوم بها فإن احلكـم الـصادر فيهـا              

لفصل املذكور الذي يعترب    يكون أيضا مشموال بالنفاذ املعجل، عمال مبقتضيات ا       
نصا خاصا، خالفا ملا ورد بالوسيلة، مادام قد ورد ضمن املقتضيات القانونيـة             
اخلاصة باملسطرة االجتماعية، وبالنظر إىل أن قانون املسطرة املدنية قد صدر           

 مـن الظهـري     260، مما تبقى مقتـضيات الفـصل        6/2/1963الحقا على ظهري    
عا لذلك فإن املطلوب يبقـى حمقـا يف الغرامـة           املذكور قد ألغيت ضمنيا، وتب    

اإلجبارية اليومية املرتتبة عن التأخري غري املـربر يف أداء التعويـضات اليوميـة،             
، وحيل هذا التعليل املستمد من      6/2/1963 من ظهري    79عمال مبقتضيات الفصل    

علـى  الوقائع الثابتة يف امللف حمل التعليل املنتقد مما كان معه احلكم مرتكـزا              
  .أساس فيما انتهى إليه ويبقى ما بالوسيلة ال سند له

  
  األسـبـاب لـهـذه

  .  برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
 ‐حممـد سـعد جرنـدي        السيد   :املقرر –مليكة بنزاهري    ةالسيد :الرئيس

  .حممد صادق السيد :احملامي العام
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  936القرار عدد 

  .2011  غشت 11الصادر بتاريخ 
  .1325/5/1/2010ماعي عدد يف امللف االجت

 

  

  الغرامة اإلجبارية
  .  انصرام األجل القانوين ألداء اإليرادات‐ استحقاق ‐

املبالغ املرتتبة عن اإليراد يتوجب أداؤها خالل الستني يوما املوالية للحكم             
، وبالتـايل ال يتوقـف      6/2/1963 من ظهـري     139القضائي طبقا ألحكام الفصل     

كوم له إجراءات تبليغ وتنفيذ احلكم القاضي بها أو إجنازه          أداؤها على إتباع احمل   
حمضر امتناع عن التنفيذ، فكل تأخري غري مربر من طرف احملكوم عليـه يف أداء     
أقساط اإليرادات احلالة يعطي احلق للمحكوم له يف احلـصول علـى الغرامـة              

  . اإلجبارية
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

 امللف، ومن القرار املطعون فيه ادعاء الطاعنة        حيث يستفاد من مستندات   
والدة اهلالك احلنفي حممد أنها استصدرت قرارا اجتماعيا عن استئنافية العيون           

 القاضي بتأييد احلكم االبتدائي والقاضي بدوره على شركة التأمني          7/6/2005ب  
فـاة   درهـم ابتـداء مـن يـوم الو         2191,40بأدائها هلا إيرادا سنويا عمريا قدره       

 وقد مت تبليغ القرار للمطلوبة إال أنها تقاعست عـن األداء ملتمـسة              6/12/2003
 حيسب مـن    %1 درهم كغرامة إجبارية حسب      206791احلكم عليها بأدائها مبلغ     

  .تاريخ الوفاة، فقضت ابتدائية العيون برفض الطلب باحلكم املطعون فيه
  :يف شأن الوسيلة الفريدة للنقض

احلكم خرق القانون، ذلك أنه ذهب وخالفا ملقتضيات        تعيب الطاعنة على    
 بأن الغرامة اإلجبارية كجزاء مدين نـاتج        3/2/1963 من ظهري    143 و 139الفصل  
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عن التأخري الغري مـربر يف أداء التعـويض اليـومي واإليـراد أو يف أداء املبـالغ                  
لـذي ال   االحتياطية ال يستحق إال إذا ثبت أن هناك تأخري وأن يكون غري مـربر وا              

ميكن إثباته إال بعد سلوك مسطرة التنفيذ وحترير حمضر االمتناع، واحلال أنهـا             
ملزمة باألداء دومنا حاجة لسلوك مسطرة التنفيذ اجلربي مع العلم أنها بـادرت             
إىل سلوكها بدليل مرفقات مقاهلا فجاء جمانبا للصواب لتجاهله لـنص قـانوين             

  .ومعرضا للنقض
الطاعنة على احلكم ذلك أن اإليراد احملكـوم         حيث ثبت صحة ما عابته    

 مـن ظهـري     139به هلا جيب أداؤه عند حلول أجلـه طبقـا ألحكـام الفـصل               
 دون حاجة إلتباع مسطرة التنفيذ اجلربي املنصوص عليها بالفـصل           6/2/1963

 وما بعده من قانون املسطرة املدنية وأن كل تأخري غري مـربر مـن طـرف           428
 اإليرادات احلالة كما هو احلال يف النازلـة يعطـي احلـق             املدين يف أداء أقساط   

 من جمموع املبالغ الغري مـؤداة     % 1للدائن يف احلصول على غرامة يومية تعادل        
أن الغرامـة   "  من نفس الظهري، واحملكمة ملا اعتـربت         143وفقا ألحكام الفصل    

ض اليـومي   اإلجبارية كجزاء مدين ناتج عن التأخري الغـري مـربر يف أداء التعـوي             
واإليراد أو يف أداء املبالغ االحتياطية ال يتحقق إال إذا ثبت للمحكمـة أن هنـاك                
تأخري وأن يكون التأخري غري مربر، والذي ال ميكن إثباته إال بعد سلوك مـسطرة               

وأنه ال يوجد بامللف ما يفيد سلوك       ....التنفيذ وحترير حمضر االمتناع عن التنفيذ     
 واإلدالء مبحضر االمتناع مما يكون معه طلب الغرامـة          املدعية ملسطرة التنفيذ  

تكـون قـد خرقـت املقتـضيات        ..." اإلجبارية غري مربر ويتعني رفض الدعوى     
  .احملتج بها وعرضت حكمها للنقض

  
  األسـبـاب لـهـذه

  .  بنقض القرار املطعون فيه األعلىاجمللس قضى
احملامي  ‐مرشد  نزهة   السيدة   :املقرر – يوسف اإلدريسي السيد   :الرئيس

  .جنيب بركات السيد :العام



 

  ص 289 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  
  462القرار عدد 

  2011  أبريل 21الصادر بتاريخ 
  1866/5/1/2009يف امللف االجتماعي عدد 

 

  

  قانون
  . األجراء التابعون للقطاع العام‐جمال تطبيق مدونة الشغل  ‐

األجراء التابعون للقطاع العام يطبق يف حقهـم عقـد الـشغل إذا مل يكـن                 
 من مدونـة الـشغل، ومبـا أن األعـوان           3ري عليهم قانون آخر طبقا للمادة       يس

املؤقتني واملياومني يف القطاع العمومي خيضعون ألحكام الدوريـة املؤرخـة يف            
 املتعلقة باألعوان املؤقتني العاملني لدى اإلدارات العمومية الصادرة         22/8/1967

 املتعلقة بـاألعوان    28/3/1968 عن وزارة الشؤون اإلدارية والدورية املؤرخة يف      
املياومني العاملني لدى اإلدارات العمومية فإنه طبقا ملقتضياتهما ميكن لـإلدارة           
العمومية االستغناء عنهم يف كل وقت وحني مىت تطلبت ذلك املصلحة العامـة،             

  . ودون أن يرتتب عن ذلك أي تعويض لفائدتهم طبقا ملقتضيات قانون الشغل
  نقض وإحالة

  
  م جاللة امللكباس

حيث يستفاد من مستندات امللف، أن املطلوبة يف النقض تقـدمت مبقـال             
 إىل ابتدائية الرباط عرضت فيه أنها اشـتغلت لـدى           4/7/2007افتتاحي بتاريخ   

 درهم إىل أن فوجئـت      608،58 كمنظفة بأجرة    1994اخلزينة العامة للمملكة منذ     
ت حكما ابتدائيا قـضى هلـا        فاستصدر 31/10/2006بطردها بدون سبب بتاريخ     

بالتعويض عن األقدمية واإلخطار واإلعفاء والطرد التعسفي استأنف من طـرف           
الطالب فأصدرت حمكمة االستئناف قرارا يقضي بتأييد احلكم االبتـدائي وهـو            

  .القرار موضوع الطعن بالنقض
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 3 و 1 للنقض املتخذة من خرق القانون خرق املادة         الوسيلة األوىل  يف شأن 
 مدونة الشغل، ذلك أنه بالرجوع إىل مقتضيات املـادتني املـذكورتني فـإن              من

أعوان الدولة غري الرمسيني ليسوا من أجراء القطاع العام الذين ال يسري عليهم             
 الـصادرة بتـاريخ   FP 31رقـم   أي قانون ما داموا خيضعون ألحكام الـدوريتني 

 FP 31ى اإلدارات العمومية و املتعلقة باألعوان املياومني العاملني لد28/3/1968
 املتعلقة باألعوان املؤقتني العـاملني لـدى اإلدارة         22/8/1967الصادرة بتاريخ   

 واليت تنص علـى     ‐األمانة العامة ‐العمومية الصادرة عن وزارة الشؤون اإلدارية       
إمكانية اإلدارة املشغلة االستغناء عنهم مىت اقتضت املصلحة العامة ذلك ودون           

 طردا تعسفيا، واحملكمة ملا قضت خبالف ذلك جاء قرارها فاسـد            اعتبار ذلك 
 مـن مدونـة     3التعليل وهو ما ينزل منزلة انعدامه وخارقة ملقتـضيات املـادة            

  .، مما يتعني معه التصريح بنقضهFP 31الشغل ومقتضيات الدورية 
 ما عابه الطالب على القرار املطعـون فيـه، ذلـك أن             تبني صحة  حيث

عتربت املطلوبة يف النقض من األجراء التـابعني للقطـاع العـام            احملكمة ملا ا  
والذين ال يسري عليهم أي قانون آخر، وبالتـايل خيـضعون ملقتـضيات قـانون          

 من مدونة الشغل وقضت هلا بالتعويضات يف إطار القانون          3الشغل طبقا للمادة    
 FP11قـم  املذكور، واحلال أن هذه الفئة من األجراء ختضع ألحكام الـدورتني ر         

 املتعلقة باألعوان املياومني العـاملني لـدى اإلدارة         28/3/1968الصادرة بتاريخ   
 املتعلقة باألعوان املؤقتني العاملني     22/8/1967 الصادرة بتاريخ    FP31العمومية و 

لدى اإلدارة العمومية الصادرة عن وزارة الشؤون اإلدارية األمانة العامـة، وأنـه             
وريتني ميكن لإلدارة االستغناء عن األعوان املـؤقتني        طبقا ملقتضيات هاتني الد   

واملياومني يف كل وقت وحني مىت تطلبت ذلك املصلحة العامة ودون أن يرتتب             
 مـن مدونـة     3عن ذلك أي تعويض لفائدتهم، تكون قد خرقت مقتضيات املادة           

  .الشغل وأساءت تطبيقها مما يعرض قرارها للنقض واإلبطال
  

  األسـبـاب لـهـذه
  .  بنقض القرار املطعون فيه األعلىاجمللس ضىق
 ‐سـعيدة بـومزراك      الـسيد    :املقرر –يوسف اإلدريسي   السيد   :الرئيس 

   .جنيب بركات السيد :احملامي العام
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  1158 القرار عدد

  2011  شتنرب 22الصادر بتاريخ 
  141/5/1/2010 عدداالجتماعي لف يف امل

 

  

  مغادرة تلقائية للعمل 
 عدم التقيـد    ‐ عدم إعمال مبدأ التدرج يف العقوبة        ‐   فصل األجري  ‐

 .مبسطرة الفصل

 إتباع املشغل مبدأ التدرج يف العقوبة التأديبية ال يطبق إال يف حالة ارتكـاب              
األجري خطأ غري جسيم، وليس عندما يكون اخلطـأ جـسيما، كمـا أن إتباعـه                

مدونة الـشغل ال     من   64 و 63مسطرة الفصل التأدييب طبقا ملقتضيات املادتني       
  .يكون الزما يف حالة املغادرة التلقائية لألجري لعمله

  نقض جزئي وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيـه أن الطالـب             

، وأنـه   27/11/1997تقدم مبقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع املطلـوب منـذ             
، والتمس احلكم له بتعويضات فقضت      2/3/2006تعرض للطرد من عمله بتاريخ      

احملكمة االبتدائية برفض الطلب، فاستأنفه الطالب، وبعد اإلجـراءات قـضت           
حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف، وهو القرار املطعـون فيـه بـالنقض             

  .واملشار إىل مراجعه أعاله
  : عتنييف شأن الوسيلتني األوىل والثانية املعتمدتني يف النقض جمم

حيث يعيب الطاعن على القرار املطعون فيه بـالنقض نقـصان التعليـل             
املوازي النعدامه، باعتبار أن الطالب أورد جبلسة البحث ابتدائيا بأنـه توصـل             
برسالة من مشغله وهو طريح الفراش وأدىل بشهادة طبية إلثبات ذلك، كما أدىل             

 يفيد توصل   22/2/2006بتوصيل صادر عن مؤسسة الضمان االجتماعي مؤرخ يف         
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املؤسسة املذكورة بامللف الطيب للطالب يومه بنفس التاريخ، وأن هذا الوصـل            
يعترب وثيقة رمسية لصدوره من مؤسسة عمومية خمتصة لتلقي امللفات الطبية           
لألجراء ويعترب دليال إضافيا على مرض الطالـب وتـصرحيه بـه إىل اجلهـات               

  . التلقائية يف غري حمله لثبوت املرضاملختصة، مما جيعل ادعاءه املغادرة
كما يعيب على القرار نقصان التعليل املوازي النعدامه، باعتبار أن الطالب           
أورد يف مقاله االستئنايف أن املشغل أثناء سقوطه بسبب املرض اسـتغىن عنـه              
وشغل أجريا آخر حمله، وأن املشغل بذلك أخل بإجراءات التأديب وفق مدونـة             

 يف أن املشغل ملزم بعدم اللجوء إىل العقوبـة األشـد إال بعـد               الشغل الواضحة 
استنفاذ العقوبة األخف مع حقه يف اللجوء إىل الفصل كعقوبة نهائية إذا استنفذ             

، كما ألزم املشغل بإبالغ مقـرر       )38الفصل  (مجيع العقوبات األدىن داخل السنة      
اخـل أجـل الثمانيـة      العقوبة التأديبية إىل األجري يدا بيد مقابل وصل وذلـك د          

وأربعني ساعة من تاريخ اختاذ املقرر املذكور، وأن الطالب مل يتوصـل إطالقـا      
مبقرر الفصل، كما أن امللف ال يتضمن ما يفيد أن املشغل أرسـل إىل الطالـب                
مقرر الفصل أو رسالة الطرد، كل ما أدىل به املشغل هو اإلنذار بسبب التغيـب               

ن امللف ال يتضمن ما يفيد إبالغ مفـتش الـشغل           وال يتضمن رسالة الطرد، كما أ     
 مـن   64 و 63برسالة الطرد ليكون املشغل بذلك قد أخل مبقتضيات الفـصلني           

مدونة الشغل ويكون قرار الفصل باطال، وأن الطالب تقدم بهذه الدفوعات أمام            
حمكمة االستئناف مبوجب مقاله االستئنايف، إال أن احملكمة مل تناقشها إجيابـا أو             

  .با مما يعد نقصانا يف التعليل املوازي النعدامهسل
، وكما جاء يف تعليل القرار املطعون فيه بالنقض، فإنـه           لكن من جهة أوىل   

أمام عدم إثبات الطالب لكونه قد بعث ملشغله بالشهادة الطبية اليت تربر تغيبه             
بسبب املرض، وما دام الوصـل الـصادر عـن الـصندوق الـوطين للـضمان                

املتعلق بإيداع هذه الشهادة بالصندوق املذكور ال يثبت احرتام هـذا           االجتماعي  
اإلجراء من قبل الطالب، وأمام عدم إثبات التحاق هذا األخري بعد انتهـاء مـدة               
العجز املؤقت بسبب املرض، وباعتبار أن الشاهد حممد املستمع إليه من قبـل             

لطالـب االلتحـاق    احملكمة االبتدائية قد صرح بأنه مسع املطلوب يطلب من ا         
بعمله، إال أن هذا األخري أجابه بأنه مل يعد يرغب يف العمل فإن مغادرة الطالـب                

  .لعمله تبقى ثابتة يف حقه
فإنه خبصوص ما أثري بالوسيلة الثالثة من أن املطلوب مل          ومن جهة ثانية،    

ـ              ب حيرتم التدرج يف توقيع العقوبة التأديبية على الطالب، كما أنه مل يوجه للطال
مقرر الفصل، ونسخة منه إىل مفتش الشغل مما يكون قد أخل مبقتضيات املواد             
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 من مدونة الشغل فإن التدرج يف العقوبة ال يطبق إال يف حالة ارتكاب              64 و 63 و 38
األجري خلطأ غري جسيم، كما أن توجيه مقرر الفصل إىل األجري ونسخة منـه إىل               

أدييب اليت ال تعترب الزمة يف حالة       مفتش الشغل يدخل يف إطار مسطرة الفصل الت       
املغادرة التلقائية لألجري، مما يكون عدم جواب احملكمة املطعـون يف قرارهـا             
على ما أثري بهذا اخلصوص ردا ضمنيا، وتبعا لذلك فإن القرار املطعون فيه كان              
معلال وغري خارق ملا استدل به من مقتضيات فيما انتهى إليه بهـذا اخلـصوص               

  .الوسيلتني ال سند لهويبقى ما ب
  :يف شأن الوسيلة األوىل املعتمدة يف النقض

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم مناقشة طلبات الطالب، باعتبار أنـه            
من الثابت أن عدم اجلواب على طلبات قدمت بصفة صحيحة جيعـل القـرار              

ـ             م ناقص التعليل املوازي النعدامه، ذلك أن احملكمة االبتدائيـة اعتمـدت للحك
برفض الطلب على أن الطالب غادر العمل تلقائيا، وأنه مل يدل مبـا يفيـد أنـه                 
أخرب املشغل مبرضه مما تكون معه املغادرة ثابتة، كمـا أن حمكمـة االسـتئناف               
أكدت نفس التعليل حني أوردت أن الطالب مل يثبت أنه التحق بعمله بعد قضائه           

هد أكد أنه مسع الطالب يـصرح       فرتة الراحة اليت منح إياها فضال عن كون الشا        
للمشغل بأنه مل يعد يرغب يف العمل، غري أن حمكمة االستئناف ملا اقتنعت بـأن               
الطالب قد غادر العمل تلقائيا فإنها بنت على ذلك حرمانه من كافة التعويضات             
اليت يستحقها واملرتبطة بعقد الشغل وال ترتبط حتما بالطرد التعسفي كطلـب            

 السنوية والفرق بني ما يأخذه واحلد األدىن لألجر والراحـة           التعويض عن العطل  
األسبوعية والساعات اإلضافية، سيما وأن الطالب يعمل خبازا ويعمل من الثالثة           
صباحا، وهو أمر أكده املشغل نفسه جبلسة البحث، وفـضال عـن ذلـك فـإن                

 يف  احملكمة مل تتول حىت مناقشة طلبات الطالب املذكورة رغم أنهـا أوردتهـا            
القرار، وأنها برفضها طلبات الطالب الناجتة عن عقدة الشغل وغري املرتبطـة            

  . بالطرد التعسفي تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض
 ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من الثابـت مـن             حيث تبني صحة  

لـه أيـضا    املقال االستئنايف للطالب أنه عاب على احلكم االبتدائي أنه مل يقض            
بطلباته املرتبطة بتنفيذ عقد الشغل متمسكا أمام حمكمة االستئناف باملطالبـة           
بها، وأن احملكمة املطعون يف قرارها ورغم إيرادها جلميع طلبـات الطالـب يف              
وقائع احلكم مبا فيها الطلبات املرتبطة بعقـد الـشغل، واملتمثلـة يف العطـل               

ية والـساعات اإلضـافية إال أنهـا مل         السنوية وتكملة األجرة والراحة األسـبوع     
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تناقشها يف تعليلها مما تكون بعدم اجلواب على ما أثري خبـصوصها قـد بنـت                
  .قرارها على تعليل فاسد وعرضته للنقض يف هذا اجلانب

 

  األسـبـاب لـهـذه
 بنقض القرار املطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به           األعلى اجمللس قضى

وية وتكملة األجرة والراحة األسبوعية والـساعات       من رفض طلبات العطل السن    
  . اإلضافية

 ‐حممـد سـعد جرنـدي        السيد   :املقرر –مليكة بنزاهري    ةالسيد :الرئيس
  .حممد صادق السيد :احملامي العام
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  بعالسا اجلزء 
  قرارات الغرفة اجلنائية
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  901القرار عدد 

  2011  شتنرب 21الصادر بتاريخ 
  6012/6/10/2011نائي عدد يف امللف اجل

 

  

  إثبات
  . نفي التهمة‐ حمضر الضابطة القضائية ‐

إثبات عكس ما ورد يف يتعني على احملكمة أن تفسح اجملال للمتهم من أجل          
حمضر الضابطة القضائية من وقائع منسوبة إليه، فإذا أدىل أمامها بوثائق تفنـد             

وجتيب عن دفوعه لتكوين قناعتها     ما ورد باحملضر فإنه جيب عليها أن تناقشها         
  .على الوجه السليم

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 مبقتضى  )ت(بناء على طلب النقض املرفوع من طرف املسمى عبد الكرمي           

 لدى كتابة الضبط مبحكمة     14/2/2011تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ       
وريا عن غرفة اجلـنح     االستئناف بطنجة، والرامي إىل نقض القرار الصادر حض       

 والقاضـي بتأييـد     1320/10 يف القضية عـدد      9/2/2011االستئنافية بها بتاريخ    
 أشهر حبسا   4احلكم االبتدائي احملكوم عليه مبقتضاه من أجل خيانة األمانة ب           

 درهم مع الصائر دون إجبار وتعويض مـدين         1000موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة     
   . درهم2.842.000لفائدة املطالب به قدره 

  إن اجمللس
  .بعد أن تال املستشار السيد احلسني الضعيف التقرير املكلف به يف القضية
  .وبعد اإلنصات إىل السيد نور الدين الشطيب احملامي العام يف مستنتجاته

  وبعد املداولة طبقا للقانون
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عادل ملريين احملامي   . نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن الطاعن بواسطة ذ        
بهيئة طنجة مقبول لدى اجمللـس األعلـى واملـستوفية للـشروط الـشكلية              

  . من قانون املسطرة اجلنائية530 و528املنصوص عليها يف املادتني 
 مـن قـانون     290 املتخذة من خرق املـادة       يف شأن وسيلة النقض الثانية    

املسطرة اجلنائية، ذلك أن القرار املطعون فيه استند إىل مـا تـضمنه حمـضر       
ابطة القضائية الذي أثبت بعد االنتقال إىل احملافظة العقارية بـأن املـتهم             الض

قام ببيع القطعة األرضية اليت هي يف ملك املشتكي وأمـضى عقـد             ) الطاعن(
 درهـم   2.842.000البيع لفائدة املشرتي، وتسلم شيكات بنكيـة بطنجـة مببلـغ            
اعن أثبت عكس ما    استخلصها دون تسليم قيمة املبيع للمشتكي، يف حني أن الط         

ورد باحملضر من خالل األحكام والوثائق املدىل بها ألن املطلوب يف الـنقض مل              
يكن ميلك يف العقار موضوع النازلة أي نصيب بعدما فوت كـل نـصيبه لعـدة                
مشرتين الذين اشرتى منهم الطاعن ما سبق هلم أن اشرتوه من املطلوب، بدليل             

هذا إن ثبت أن بقـي لـه        "سلمة للطاعن عبارة    أن هذا األخري أورد يف الوكالة امل      
، مما يؤكد أن الوكالة كانت صورية وعلى سبيل االحتيـاط،           "شيء يف هذا العقار   

لكن القرار املطعون فيه مل يلتفت للوثائق واحلجج املدىل بها يف امللـف والـيت               
 290تثبت عكس ما ورد مبحضر الضابطة القضائية، وذلك ما يعترب خرقا للمادة             

  . قانون املسطرة اجلنائية مما يستوجب النقضمن
 365 من قانون املسطرة اجلنائية واملـادتني        290بناء على مقتضيات املادة     

   من نفس القانون،370و
إن احملاضر والتقارير اليت حيررها ضباط الشرطة القضائية يف شأن          حيث  

أي وسيلة من   التثبت من اجلنح واملخالفات يوثق مبضمونها إىل أن يثبت العكس ب          
وسائل اإلثبات وأن القرارات جيب أن تكون معللة تعليال كافيـا مـن النـاحيتني               
الواقعية والقانونية وإال كانت باطلة وأن نقصان التعليـل ينـزل منزلـة انعـدام               

  .التعليل املوجب للنقض
 إن الطاعن أثناء مناقشة الوقائع أمام حمكمة املوضوع وبعد أن متت            وحيث

ر الضابطة القضائية الذي يزعم قيامـه باملنـسوب إليـه أدىل            مواجهته مبحض 
 مرفقة بعدة وثائق تفنـد مـا أورده حمـضر           2/12/2009مبذكرة دفاعية جبلسة    

الضابطة القضائية وتوضح وقائع النازلة بتفصيل، إال أن القرار املطعون فيه مل            
 ميكن أن يكون    يشر للمذكرة ومل يناقش الدفوع املعززة بالوثائق املرفقة بها واليت         

 مـن  290هلا تأثري يف مآل القضية، األمر الذي يعترب من جهة أوىل خرقـا للمـادة          
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قانون املسطرة اجلنائية بعدم متكني الطاعن من إثبات عكس ما ورد مبحـضر             
الضابطة القضائية ومن جهة ثانية نقصانا يف التعليل بعدم اجلـواب ومناقـشة             

  .دفوع الطاعن مما يستوجب النقض
  

  لــهـن أجم
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐ الـسيد احلـسني الـضعيف        :املقرر –حممد السفريوي   السيد   :الرئيس
  . السيد نور الدين الشطيب:احملامي العام
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  745القرار عدد 

  2011  ماي 25الصادر بتاريخ
  14202/6/6/2010يف امللف عدد 

 

  

  إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه
  طبيعتـه  ‐  األمر به بناء علـى طلـب املطالـب بـاحلق املـدين           ‐

  .القانونية
إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه باعتباره إجراء ميحو آثـار اجلرميـة ميكـن               

  . حد أطراف الدعوىأالقضاء به من طرف احملكمة تلقائيا أو بناء على طلب 
 كانت عليه ممـا     ومبا أن املطالب باحلق املدين طالب بإرجاع احلالة إىل ما         

جيعل طبيعته القانونية تندرج ضمن املطالب املدنية اليت يبقى للطرف املدين           
احلق يف املطالبة بها بصرف النظر عما إذا أصبحت الدعوى العموميـة نهائيـة              

  .بعدم الطعن فيها من طرف من يهمه األمر أو الزالت إجراءاتها قائمة
  نقض جزئي وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

ء على طلب النقض املرفوع من املطالـب بـاحلق املـدين بوشـعيب              بنا
مبقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعـه األسـتاذ حممـد حـضري بتـاريخ               

 لدى كتابة ضبط حمكمة االستئناف بسطات الرامي إىل نقض القرار           15/6/2010
 عن احملكمة املذكورة يف  القـضية اجلنحيـة عـدد            8/6/2010الصادر بتاريخ   

القاضي بعد النقض بإلغاء احلكم االبتدائي واحلكم من جديـد بـأداء             588/08*
) ن(، العـريب    )ن(، عبد الكـرمي     )ن(، عبد الفتاح    )ن(املطلوبني يف النقض حممد     

 درهـم وحتميلـهم     15.000متضامنني فيما بينهم للطاعن تعويضا مدنيا قـدره         
) ن( الكـرمي    وعبـد ) ن(الصائر تضامنا فيما بينهم دون إجبار بالنـسبة حملمـد           

  . وجمربا يف األدىن بالنسبة للباقي



 

  ص 300 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  إن اجمللس
  . يف القضيةهاتقريرة نعيمة بنفالح  املستشارة السيدتلتبعد أن 

  . يف مستنتجاته احلسني امهوضوبعد اإلنصات إىل السيد احملامي العام
   ،وبعد املداولة طبقا للقانون

النقض املذكور أعاله       ونظرا لعريضة النقض املدىل بها من لدن  طالب          
بواسطة األستاذ عبد اللطيف نيوف احملامي بهيئة سطات واملقبـول  للرتافـع             

    .أمام اجمللس األعلى
 املتخذة من بطالن التعليل املستـشف مـن    يف شأن وسيلة النقض األوىل    

تناقض حيثيات القرار املطعون فيه، ذلك أن احملكمـة يف اسـتجابتها لطلـب              
تها لطلب إرجاع احلالة إىل ما كانـت عليـه، بعلـة أن             التعويض وعدم استجاب  

مقتضيات الدعوى العمومية أصبحت نهائية لعدم الطعن فيها من طرف النيابة           
العامة، جعلت من قرارها قرارا متناقضا وعدمي التعليل على اعتبار أن الطلبني            
 يرتبطان بفعل واحد ثبت للمحكمة القيام به، كمـا أن كـال الطلـبني متعلقـان               

بالدعوى العمومية وبالضرر الثابت ضمنيا من التعويض احملكوم بـه ممـا يـربر              
  . التصريح بنقضه وإبطاله

  . من قانون املسطرة اجلنائية534 و370‐365بناء على املواد   
 إنه مبقتضى املواد املذكورة جيب أن يكون كل حكم أو قرار معلـال              حيث  

نونية وإال كان باطال وأن نقصان التعليـل    تعليال كافيا من الناحيتني الواقعية والقا     
  .أو فساده يوازي انعدامه

 إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه باعتبـاره إجـراء ميحـو آثـار               حيث أن   
اجلرمية ميكن القضاء به من طرف احملكمة تلقائيا أو بنـاء علـى طلـب أحـد          

  .أطراف الدعوى
ن مـا فتـئ      ثبت بعد اإلطالع على مجيع وثائق امللـف أن الطـاع           حيث  

يطالب بإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه مما جيعل طبيعته القانونية تندرج ضمن             
املطالب املدنية اليت يبقى للطرف املدين احلق يف املطالبة بها بصرف النظـر             
عما إذا أصبحت الدعوى العمومية نهائية بعدم الطعن فيها من طرف من يهمـه              

ليه فإن احملكمة ملا أفـادت يف تنصيـصات         األمر أو الزالت إجراءاتها قائمة، وع     
قرارها بأن طلب إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه يتعلق مبحو آثار اجلرمية غـري               
الثابتة أصال الرتباطها بالدعوى العمومية اليت أصبحت مقتضياتها نهائية لعـدم           
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طعن النيابة العامة يف القرار املنقوض ولكون أحـد األظنـاء صـرح حبـضور               
أن األرض بيعت للغري تكون قد خرقت القاعدة أعاله وعللت قرارهـا            الطاعن ب 

بهذا اخلصوص تعليال فاسدا موازيا النعدامه األمر الذي عرضه للنقض واإلبطال           
  . يف مقتضياته املدنية

 

  لـهـذه األسـبـاب
  . بنقض القرار املطعون فيهقض اجمللس األعلى  

 ‐الـسيدة نعيمـة بـنفالح        :املقـرر  – عتيقة السنتيسي  ةالسيد :الرئيس
  .احلسني امهوض السيد :احملامي العام
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  878 القرار عدد

  2011  يونيو 22الصادر بتاريخ 
  5650/6/6/2010 عدد نحياجللف يف امل

 

  

  انتزاع عقار من حيازة الغري
  . محاية جنائية‐ حيازة مؤقتة ‐ مأوى ‐

 خمـصص  ما دام أن املأوى املعترب من ملحقـات املرفـق العمـومي غـري        
للمصلحة اإلدارية فإن حيازته تبقى ثابتة ملن سلم له، ولو كان يقضي فيه فقط              

 570بعض الوقت، إذ أن حيازته له ولو وقتيا حتظى حبماية مقتضيات الفـصل              
من القانون اجلنائي ويكون حرمانه من هذه احليازة  مسا حبق التـصرف الـذي               

  .أعطى له
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

على طلب النقض املرفوع من املطالبة باحلق املدين عائشة مبقتضى          بناء  
 14/1/2010تصريح أفضت به بواسطة األستاذ حممد عن األستاذ جغراف بتاريخ           

لدى كتابة الضبط مبحكمة االستئناف بأكادير والرامي إىل نقض القرار الـصادر            
تـاريخ   ب 2056/09عن احملكمـة املـذكورة يف القـضية اجلنحيـة ذات العـدد              

، القاضي بتأييد احلكم االبتدائي احملكوم مبقتضاه بعدم االختـصاص          6/1/2010
يف الدعوى املدنية التابعة لتربئة الظنني حممد بن جامع من أجل جنحة انتـزاع              

  .عقار من حيازة الغري وحتميل اخلزينة العامة الصائر
  إن اجمللس

  . يف القضيةهاتقريري ة فاطمة الزهراء عبدالو املستشارة السيدتلتبعد أن 
  .يف مستنتجاته  احملامي العاماحلسني امهوضوبعد اإلنصات إىل السيد 
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  وبعد املداولة طبقا للقانون 
نـور الـدين    . نظرا لعريضة النقض املدىل بها من لدن الطاعنة بواسطة ذ         
  .جغراف احملامي بهيئة أكادير واملقبول للرتافع أمام اجمللس األعلى

 املتخذة مـن نقـصان التعليـل املـوازي        نقض الفريدة يف شأن وسيلة ال   
النعدامه، ذلك أنه من الثابت حسب شهادة الشهود املستمع إليهم ابتدائيا بعـد             
أدائهم اليمني القانونية أن العارضة تسكن بالغرفة موضوع النزاع وتضع أمتعتهـا            

عارضة مـن   ووثائقها، وأن الظنني قام بتغيري أقفال الغرفة املذكورة وأنه طرد ال          
الغرفة املذكورة وبتلك الطريقة بعد تغيري األقفال وحرمانها من أمتعتها ووثائقها           

 من القانون اجلنائي حيمي     570يشكل انتزاعا للحيازة العقارية، سيما وأن الفصل        
احليازة حىت ولو كانت عرضية، وأن حمكمة االستئناف ملا اعتـربت أن الغرفـة              

 وتابعة بالتايل للملك العمـومي وأن حيازتهـا مـن           تابعة ملصلحة احلالة املدنية   
طرف املشتكية غري واردة حىت ولو كانت تسكن بها يعتـرب تعلـيال ناقـصا، ألن               
الغرفة اليت تسكنها العارضة بصفتها مؤطرة يف مركز التكوين النسوي يعترب سكنا            
وظيفيا، وبالتايل فطردها من الـسكن املـذكور يـستلزم اللجـوء إىل القـضاء               

ستصدار حكم باإلفراغ وفق القانون وليس استعمال شريعة اليد وتغيري األقفـال    ال
وحرمان العارضة حىت من وثائقها وأمتعتها إىل اآلن، وأن القرار املطعون فيه ملا             
اعترب أن حيازة العارضة غري واردة يكون قد أساء تطبيق القانون، وأن احملكمـة              

 بتأييد احلكم االبتدائي تكـون قـد        املصدرة للقرار املطعون فيه عندما قضت     
تبنت نفس علله وأسبابه، وأن احلكم االبتدائي اعترب أن الغرفـة الـيت تـسكنها               
العارضة تابعة لفرع احلالة املدنية وهي خمصصة للمنفعة العامة، وبالتايل فـإن            

 من  570حيازتها من طرف شخص معني ملدة معينة ال حتميها مقتضيات الفصل            
ي وأن الظنني عندما غري أقفال الغرفة املخصصة لسكن العارضة          القانون اجلنائ 

مل ميارس ذلك العمل بوصفه رئيسا جلماعة قروية أو مسريا ملرفق عام وهو مـا               
أكده السيد عامل اإلقليم من خالل جوابه على رسالة العارضة بواسطة دفاعها            

 وأن أي   حيث أكد أن رئيس اجلماعة ليس من اختصاصه تسيري املركز النـسوي،           
صـحبته كتـاب الـسيد عامـل        (تدخل إمنا يقوم بوصفه رئيسا جلمعية حملية        

وبالتايل فالصفة العمومية أو املرفق العام الذي تستند عليـه احملكمـة            ) اإلقليم
لتربير موقف الظنني غري متوفرين بشهادة عامل اإلقليم من خالل كتابه املذكور،            

ك على أن الظنني يتوفر هو اآلخر على        وأن احملكمة االبتدائية عللت حكمها كذل     
مفتاح للغرفة موضوع النزاع وبالتايل فحيازتها مشرتكة بني املـشتكية والظـنني            
بصفته رئيسا للجمعية، لكن حىت لو سلمنا جدال حبيازة املشتكى به إىل جانـب              
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العارضة فإن ذلك ال مينح له االستئثار حبيازته للغرفة لوحده وانتـزاع حيـازة              
 وجتريدها من حيازتها اليت كانت هلا قبل تغيري األقفال وأن ما قام بـه               العارضة

الظنني إمنا يعترب من قبيل شريعة اليد وممارسة اختصاص القضاء الذي ميلـك             
وحده دون غريه احلسم والفصل يف مجيع األمور وهو ما حاول الظنني جتـاوزه              

ل لن يكلف الظـنني  بتغيري األقفال وطرد العارضة من مسكنها الوظيفي وهو عم   
إال بضع دقائق دومنا اللجوء إىل القضاء الذي ينصف العارضة باعتبارها متارس            
نشاطا وظيفيا باملركز النسوي وتتواجد يف املسكن املذكور بتلـك الـصفة، وأن             
احملكمة االبتدائية عندما اعتربت الفعل الذي قام به الظـنني مـشروعا رغـم              

كمة االستئناف يف ذلك تكون قد أساءت تطبيـق         استعماله شريعة اليد وأيدتها حم    
   .القانون وعرضت قرارها للنقض

   من قانون املسطرة اجلنائية،534 و370‐365بناء على املواد 
حيث إنه مبقتضى املواد أعاله جيب أن يكون كل حكم أو قرار معلـال مـن                

  .وازي انعدامهالناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان باطال، وأن نقصان التعليل ي
 يتجلى من تنصيصات القرار املطعون فيه أن احملكمة املصدرة لـه            حيث

حينما قضت بعدم االختصاص يف املطالب املدنية بعـد تربئتهـا للمطلـوب يف              
النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغري، شأنها يف ذلك شأن احلكـم               

أنه مادامت الغرفة موضوع النزاع     االبتدائي املؤيد، اعتمدت فيما انتهت إليه على        
تابعة ملصلحة احلالة املدنية وبالتايل للملك العمومي فإن حيازتها مـن طـرف             
الطاعنة غري واردة وإن كانت تستعملها، مستندة يف ذلـك إىل شـهادة الـشهود               

وأمحـد الـذين أفـادوا بـأن        ) ب(، حممد )ت(حممد: املستمع إليهم ابتدائيا وهم   
الغرفة اليت تسلمت مفتاحها من قبل املطلوب يف النقض         الطاعنة كانت تسكن ب   

وأضاف الشاهد أمحد أن املطلوب يف النقض يتوفر هو اآلخر على مفتـاح تلـك       
الغرفة، يف حني أن الغرفة موضوع النزاع غري خمصصة للمصلحة اإلداريـة وإن             

مادام كانت تابعة ملرفق عمومي، وبالتايل فإن حيازتها تبقى ثابتة ملن سلمت له، و            
املطلوب يف النقض وكذا كافة الشهود قد أمجعوا على كون الطاعنة تتوفر على             
مفتاح الغرفة اليت كانت تقضي بها النهار وتتناول بها وجبة الغذاء فإن حيازتهـا              

 570لذات الغرفة ولو كانت وقتية تكون ثابتة وحتظى حبماية مقتضيات الفصل            
هذه احليازة  مسا حبق التصرف الـذي        من القانون اجلنائي ويكون حرمانها من       

أعطى هلا، وأن احملكمة حينما اعتربت من جهـة أن الطاعنـة ال حيـازة هلـا                 
بالنسبة للغرفة موضوع النزاع وإن كانت تستغلها ملدة معينة ومن جهة أخرى إن             
حيازتها لذات الغرفة كانت مشرتكة بينها وبني املطلوب يف النقض بصفته رئيسا            
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تعمل الطاعنة مؤطرة بها تكون قد أضفت علـى قرارهـا فـساد             للجمعية اليت   
  .التعليل ونقصانه املوازيان النعدامه وعرضته للنقض واإلبطال

 إن املطالبة باحلق املدين هي طالبة النقض وحدها مما يقصر نظر            وحيث
  .اجمللس األعلى على املقتضيات املدنية

 

  لـهـذه األسـبـاب
  . ار املطعون فيهقضى اجمللس األعلى بنقض القر

 الـسيدة فاطمـة الزهـراء       :املقـرر  – عتيقة السنتيسي  ةالسيد :الرئيس
  .احلسني امهوض السيد :احملامي العام ‐عبدالوي 



 

  ص 306 لنشر  و التوثيق  القضائي مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  ا©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  
  555 القرار عدد

  2011  يونيو 22الصادر بتاريخ
  6613/6/1/2011ي عدد حلف جنيف امل

 

  

   تقادم العقوبات
  .   حكم غيايب– جناية ‐

ة الصادرة غيابيا بعقوبـات جنائيـة مل خيـضعها القـانون            األحكام اجلنائي 
للتبليغ احملكوم عليه، كما مل جيز هلذا األخري الطعن فيها بأي طريق من طـرق               
الطعن، وإمنا خول الطعن للنيابة العامة واملطالب باحلق املـدين فيمـا يتعلـق              

  .حبقوقه
ملنصوص عليهـا   إذا تقادمت العقوبة اجلنائية الصادرة غيابيا مبضي املدة ا        

 من قانون املسطرة اجلنائية، وحاز احلكم بها قوة الشيء املقضي           649يف املادة   
به، فإن احملكوم عليه يتخلص من آثار اإلدانة، وبذلك ميتنع اعتقاله وحماكمتـه             

  .ثانية عن نفس الفعل
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

لعام للملـك لـدى     بناء على طلب النقض املرفوع من السيد نائب الوكيل ا         
 لدى  15/10/2010حمكمة االستئناف مبراكش، مبقتضى تصريح أفضى به بتاريخ         

 6/10/2010كتابة الضبط بها، والرامي إىل نقض القرار الصادر حضوريا بتـاريخ          
عن غرفة اجلنايـات االسـتئنافية بـنفس احملكمـة  يف القـضية ذات العـدد                 

االبتـدائي املـستأنف يف مقتـضياته       ، والقاضي بتأييد القرار اجلنائي      791/2009
لتقـادم  ) هكذا(وكان هذا القرار قد قضى بسقوط الدعوى العمومية         . العمومية

 5/10/1984، بتاريخ   )أ(العقوبة احملكوم بها غيابيا على املطلوب املسمى حممد         
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 سنة سجنا، مع إرجاعه للمكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي لتادلة مبلغ           12وهي  
  .هما، عن جرائم اختالس أموال عمومية والتزوير واستعماله در72.646,75

  إن الـمجلس
  . التقرير املكلف به يف القضيةاملستشار عبد الرزاق صالح السيد تالبعد أن 

  .هـ احملامي العام يف مستنتجات املصطفى كامليوبعد اإلنصات إىل السيد
  وبعد املداولة طبقا للقانون
  . لدن الطاعن، بإمضائهنظرا للمذكرة املدىل بها من 

 املستدل بها على النقض املتخـذة مـن خـرق           يف شأن الوسيلة الفريدة   
 من قانون املسطرة اجلنائية، وانعدام التعليـل،        370،  365،  364مقتضيات املواد   

ذلك أن احملكمة قضت بسقوط الدعوى العمومية لتقادم العقوبة بعلة أن املادة            
تنص على أن احملكوم عليه يتخلص مـن أثـر           من قانون املسطرة اجلنائية      648

 من نفس القانون،    649اإلدانة إذا مل تكن قد نفذت خالل األجل احملدد يف املادة            
أي مبضي عشرين سنة من التاريخ الذي يصبح فيه القـرار الـصادر بالعقوبـة               

 املذكورة غـري سـليم      649مكتسبا لقوة الشيء املقضي به، وتأويلها هذا للمادة         
إىل أن العقوبة مل تتقادم بعد اسـتنادا إىل أن القـرار الـصادر يف حـق                 بالنظر  

املطلوب مل يكن قد اكتسب قوة الشيء املقضي به يوم القبض عليه، ألن القرار              
صدر غيابيا بعد إجراء املسطرة الغيابية يف حقه، وبالتبعية فإن احتساب أجـل             

يء املقضي به، أي ابتداء     التقادم يبتدئ من صريورة هذا القرار مكتسبا لقوة الش        
، على عكس مـا كـان واردا يف         )هكذا(من تاريخ تبليغه إىل احملكوم عليه غيابيا        

 من قانون املسطرة اجلنائية القـدمي الـذي كـان يـنص علـى أن                689الفصل  
احتساب أمد تقادم العقوبة يبتدئ من تاريخ صدور احلكم بها، وهو مـا طبقتـه               

 من القانون املذكور تنص على أن احتساب أمـد          649احملكمة، واحلال أن املادة     
التقادم يبتدئ من تاريخ صريورة القرار مكتسبا لقوة الشيء املقضي به، وبالتايل            
فإن العقوبة احملكوم بها على املطلوب مل تتقادم بعد، مما يعرض القرار للنقض             

  .واإلبطال
نائي الغيايب  ، فإن ما أوردته الوسيلة من كون القرار اجل        حيث من جهة أوىل   

ابتداء من تاريخ تبليغـه     (القاضي بعقوبة جنائية يكتسب قوة الشيء املقضي به         
هو أمر مل يقرره القانون، إذ مل يأمر بتبليغ هذه الفئـة            ) إىل احملكوم عليه غيابيا   

من القرارات الغيابية الصادرة بعقوبة جنائية إىل احملكوم عليهم، ومل يرتب على            
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غ أي أثر قانوين الكتسابها قوة الشيء املقضي به، وإال فقد كان            القيام بهذا التبلي  
بإمكان النيابة العامة أن تأمر بتبليغ املقرر املذكور للمحكوم عليه فور القـبض             

  .عليه أو عند تسليمه لنفسه
، فقد عللت احملكمة ما قضت به بـشأن تقـادم العقوبـة             ومن جهة ثانية  

: ب يف القضية مبا يلـي علـى اخلـصوص         اجلنائية الصادرة غيابيا على املطلو    
وحيث سبق للمتهم أن دفع بتقادم العقوبة اليت قـضى بهـا احلكـم اجلنـائي                "

 يف امللف   1834 حتت عدد    5/10/1984الصادر عن حمكمة العدل اخلاصة بتاريخ       
 سنة سـجنا نافـذا وبإرجـاع مبلـغ          12 والقاضي عليه ب     17/83اجلنائي عدد   

  .  درهم57.6427
عن التقادم ختلص احملكوم عليه من أثر اإلدانـة إذا مل تكـن   وحيث يرتتب  

  . بعده651 وما بعدها إىل املادة 684قد نفذت خالل اآلجال احملددة يف الفصل 
 وأنه أصـبح مكتـسبا      5/10/84وحيث إن القرار اجلنائي أعاله صدر بتاريخ        

كـون  لقوة الشيء املقضي به لعدم سعي النيابة العامـة إىل تنفيـذه ومـن مث ت               
  ".ج. ق649العقوبة اجلنائية قد طاهلا التقادم اجلنائي طبقا للفصل 

رغم ما لوحظ فيه من أخطاء مادية غري        ‐من هذا التسبيب    وحيث يتجلى   
 أن احملكمة عللت ما قضت به من تقادم العقوبة اجلنائية           ‐مؤثرة على مضمونه  

ال كافيا واقعيـا     تعلي 5/10/1984الصادرة غيابيا على املطلوب يف النقض بتاريخ        
، 4/6/2009وقانونيا، بعد أن ثبت من وثائق امللف أنه مت القـبض عليـه بتـاريخ              

 من قانون املسطرة اجلنائية اليت تنص على        649وذلك تطبيقا ملقتضيات املادة     
تتقادم العقوبات اجلنائية مبضي عشرين سنة ميالدية كاملة حتسب ابتـداء           : "أنه

حلكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء املقضي       من التاريخ الذي يصبح فيه ا     
، وجتدر اإلشارة إىل أن األحكام اجلنائية الصادرة غيابيا بعقوبات جنائيـة مل             "به

خيضعها القانون للتبليغ للمحكوم عليه خالفا ملا جاء يف الوسيلة، كما مل جيز له              
ـ    )ج.م. من ق  451املادة  (الطعن فيها بطرق الطعن       مـن   453ادة  ، وإمنا نصت امل

إذا سلم احملكوم عليه غيابيا نفسه للـسجن أو         : "نفس القانون املذكور على أنه    
إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبتـه بالتقـادم، يقـع اعتقالـه مبوجـب األمـر                

، مما يفهم منه أنه إذا قبض على احملكـوم          " أعاله 443املنصوص عليه يف املادة     
بته بانصرام أمد تقادمها، كمـا هـو        عليه غيابيا بعقوبة جنائية بعد سقوط عقو      

يرتتب عن  " من نفس القانون     648الشأن يف القضية احلالية، فإنه مبقتضى املادة        
تقادم العقوبة ختلص احملكوم عليه من آثار اإلدانة إذا مل تكن العقوبة قد نفذت              
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 ، وبذلك ميتنع اعتقاله وحماكمته ثانية عن      ..."649خالل اآلجال احملددة يف املادة      
مما تكون  . نفس الفعل لسبقية البت فيه، ويكتسب احلكم قوة الشيء املقضي به          

  .معه الوسيلة غري مرتكزة على أساس قانوين
  

  لـهـذه األسـبـاب
  . قضى اجمللس األعلى  برفض الطلب

 ‐ الـسيد عبـد الـرزاق صـالح          :املقـرر  –الطيب أجنار   السيد   :الرئيس
  . السيد املصطفى كاملي:احملامي العام
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  757القرار عدد 

  2011  يونيو 30الصادر بتاريخ 
  6872/6/8/2011يف امللف اجلنحي عـدد 

 

  

  جرائم الغش يف البضائع
  . اجلهة املخول هلا حتليل العينات‐ اخلربة املضادة ‐

 إذا نوزع يف استنتاجات تقرير حتليل عينات البضاعة، وطلب املـتهم مـن             
ن  هذه األخرية عندما تأمر بإجرائها فإنـه         احملكمة إجراء خربة جديدة عليها، فإ     

يتعني عليها أن تعهد بها وجوبا إىل أحد املختربات املبينة يف القائمة املنـصوص              
 املتعلق بالزجر عن الغش يف البضائع، ال أن         1984 أكتوبر   5 من ظهري    39عليها يف   

  .تعهد بها إىل جهة أخرى
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

لنقض املرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى حمكمـة          بناء على طلب ا   
 أمـام كاتـب     22/3/2010االستئناف بالرباط مبقتضى تصريح أفضى به بتاريخ        

الضبط بنفس احملكمة، والرامي إىل نقض القرار الـصادر عـن غرفـة اجلـنح            
 يف القـضية ذات الـرقم       1092 حتـت عـدد      17/3/2011االستئنافية بها بتاريخ    

قاضي بإلغاء احلكم االبتدائي احملكـوم مبقتـضاه علـى املتهمـة             ال 332/2010
مطاحن الصخريات يف شخص ممثلها القانوين من أجل الغش يف مـادة الـدقيق              

  . درهم وتصديا احلكم برباءتها من أجل ذلك2000بغرامة نافذة قدرها 
  إن اجمللس 

  .القضيةبعد أن تال السيد املستشار حممد رزق اهللا التقرير املكلف به يف 
  .وبعد االستماع إىل السيد حممد الفالحي احملامي العام يف مستنتجاته
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  وبعد املداولة طبقا للقانون،
  .نظرا ملذكرة النقض املدىل بها من لدن طالب النقض ضمنها أوجه الطعن

 املتخذة أوالهمـا مـن      يف شأن وسيليت النقض األوىل والثانية جمتمعتني      
 أن احملاضر اليت حيررها األشخاص املنـصوص        اخلرق اجلوهري للقانون، ذلك   

 أكتـوبر   5 الـصادر يف     1‐83‐108 من الظهري الشريف رقم      20عليهم يف الفصل    
 املتعلق بالزجر عن الغش يف البـضائع يعتمـد          13‐83 بتنفيذ القانون رقم     1984

عليها إىل أن يثبت ما خيالفها، وأن القرار املطعون يف خرق مقتضيات الفـصل               
اعتماده على جمرد صورة من تقرير خربة متناقضة يف أجزائها وال ترقى            املذكور ب 

إىل درجة اإلثبات القضائي مما يعرضه للنقض واإلبطال، املتخذة ثانيتهمـا مـن            
نقصان التعليل املوازي النعدامه، ذلك أن حمكمة االستئناف عندما قضت بإلغاء           

م مـن جديـد برباءتهـا       احلكم املستأنف فيما قضى به من إدانة املتهمة واحلك        
استنادا على خربة الحقة على تاريخ ارتكاب الفعل واليت أجريت علـى عينـات              
من الدقيق غري تلك اليت أجرى عليها التحليل املنجز من طرف املخترب الرمسي             
للتحليل واألحباث الكيماوية بالدار البيضاء بناء على طلب من مـصلحة قمـع             

أو املكان، إضـافة إىل أن اخلـربة املـذكورة          الغش بالرباط ال من حيث الزمان       
متناقضة يف توضيحاتها فبعدما ذهبت إىل القول بأن نتائج التحليـل املختـربي             
اجملراة يف املعهد الوطين للبحث الزراعي أثبتت أن مواصفات الدقيق العـادي            
حيرتم معايري اجلودة املطلوبة تراجعت مبينة أنه تعذر القيـام بتحديـد نـسبة              

ة الدمسة عند اخلروج من املطحنة بسبب أن املعهد الـوطين للبحـث      احلموض
الزراعي بالرباط غري مؤهل حاليا إلجراء هذا النوع مـن التحليـل، واحملكمـة              
مصدرة القرار املطعون فيه عندما استندت على خربة متناقضة يف أجزائها دون            

 إدانة املتهمة   أن تناقش ظروف ومالبسات القضية وما اعتمده احلكم االبتدائي يف         
  .فإنها مل تعلل قرارها األمر الذي يعرضه للنقض واإلبطال

 5 الـصادر يف     1‐83‐108 من الظهري الـشريف رقـم        36 على الفصل    بناء
 املتعلق بالزجر عن الغش يف البضائع حيث تنص الفقرة الثانية مـن             1984أكتوبر  

ىل أحد املختربات    ويعهد وجوبا باخلربة املذكورة إ     …"الفصل املذكور على أن     
  ".39املبينة يف القائمة املنصوص عليها يف الفصل 

 إن القرار املطعون فيه عندما قضى برباءة املطلوبـة مـن جنحـة              وحيث
الغش يف مادة الدقيق فقد اعتمد يف ذلك على اخلربة املنجزة من طرف اخلـبري               

طاملـا أن   الوايف احلمامي األمر الذي يعترب خرقا ملقتضيات الفـصل املـذكور،            
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اخلربة املعتمدة من طرف حمكمة االستئناف مل جتر من طرف أحد املختـربات             
 املذكور ممـا يعـرض القـرار        39املبينة يف القائمة املنصوص عليها يف الفصل        

  .املطعون فيه للنقض واإلبطال
  

  مـن أجـلــه
   .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐حممـد رزق اهللا      الـسيد    :املقـرر  –ح  حكمة السحيـس   ةالسيد :الرئيس
   .حممد الفالحي السيد :احملامي العام
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  788القرار عدد 

  2011  غشت 17الصادر بتاريخ 
  6999/6/10/2011يف امللف اجلنائي عدد

 

  

  جرمية
  . حرية اإلثبات اجلنائي‐ نصب ‐

اإلثبات يف امليدان الزجري ممكن جبميع الوسائل املنصوص عليها قانونـا،            
لقرار املطعون فيه ملا اعتمد شهادة الشاهد إلثبات تسلم املبلغ املسلوب من            وا

املشتكي جراء جرمية النصب واالحتيال الثابتة يف حق املـتهم طبقـا للـدعوى              
 من قانون املسطرة اجلنائيـة،      288العمومية، يكون غري خارق  ملقتضيات املادة        

تـه الكتابـة تبعـا ملقتـضيات         ذلك أن األمر ال يتعلق بدين مدين يشرتط يف إثبا         
  . من قانون االلتزامات والعقود، وإمنا مبال مسلوب443الفصل 

  رفض الطلب
  

  باسم جاللة امللك
بناء على طلب النقض املرفوع من طرف املسمى حسن بن أمحد مبقتضى 

 لدى كتابة الضبط مبحكمة 7/2/2011تصريح أفضى به بواسطة دفاعه  بتاريخ  
والرامي إىل نقض القرار الصادر عن غرفة اجلنح االستئنافية االستئناف بوجدة، 

 والقاضي مبدئيا بتأييد احلكم 1975/10 يف القضية عدد 31/1/2011بها بتاريخ 
االبتدائي احملكوم عليه مبقتضاه من أجل جنحة النصب واالحتيال ومعاقبته 

ق املدين  درهم نافذين وبأدائه للمطالب باحل1000بشهرين اثنني حبسا وغرامة 
 درهم مع تعديله جبعل العقوبة احلبسية موقوفة وحتميله الصائر 20,000تعويض 

  . واإلجبار يف األدىن
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  إن اجمللس 
بعد أن تال املستشار السيد  احلسني الـضعيف التقريـر املكلـف بـه يف                

  .القضية
   .وبعد اإلنصات إىل السيد نور الدين الشطيب احملامي العام يف مستنتجاته

  
  بعد املداولة طبقا للقانون،و

نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن الطاعن بواسطة األستاذ شـرف ملليلـي             
احملامي بهيئة وجدة املقبول لـدى اجمللـس األعلـى واملـستوفية للـشروط              

  .  من قانون املسطرة اجلنائية530 و528املتطلبة وفقا للمادتني 
قاعـدة مـسطرية     املتخذة مـن خـرق       وسيلة النقض الوحيدة  يف شأن   

 من قانون املسطرة اجلنائية، ذلـك أن        288جوهرية أضر حبقوق الطاعن املادة      
القرار املطعون فيه خرق مقتضيات املادة املذكورة باعتبار أن املبلغ املطلوب           

 مـن قـانون االلتزامـات       443 يتجاوز احلد املنصوص عليه يف الفـصل         20,000
 الشهود من أجل إثبات ذلك املبلغ وأنه        والعقود وليس على القرار األخذ بشهادة     

سبق للمجلس األعلى أن اعترب يف نازلة مماثلة أن استناد احملكمة علـى شـهادة               
ع .ل. من ق  443 درهم قد خالفت مقتضيات الفصل       30,000الشهود إلرجاع مبلغ    

 مما يكون معه القرار املطعون فيـه ملـا          22/12/2010 بتاريخ   1724/3قرار عدد   
 مـن   288 درهم خارقـا للمـادة       20,000هادة الشهود إلثبات مبلغ     اعتمد على ش  

  .ج ومعرضا للنقض.م.ق
 اإلثبات يف امليدان الزجري ممكن جبميع الوسائل املنصوص عليها          حيث إن 

 من قانون املسطرة اجلنائية، والقـرار املطعـون فيـه           286قانونا عمال باملادة    
دة شهود إلثبات املبلغ الذي تسلمه      املؤيد مبدئيا للحكم االبتدائي ملا اعتمد شها      

ج احملـتج بهـا     .م. مـن ق   288الطاعن من املطلوب مل خيرق مقتضيات املادة        
باعتبار أن ذلك املبلغ املطلوب ال يتعلق مديونية حىت ميكن إثباته كتابـة وفقـا               

ع وإمنا يتعلق باملبلغ املسلوب من املطلوب جراء جرميـة          .ل. من ق  443للفصل  
 اليت مارسها ضد الطاعن والثابتة يف حقـه طبقـا للـدعوى             النصب واالحتيال 

العمومية، األمر الذي يكون معه القرار املطعون فيه معلـال تعلـيال كافيـا مـن                
الناحيتني الواقعية والقانونية ومل خيرق أي مقتضى قانوين مما تبقى معه الوسيلة            

  .بدون أساس
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نـصوص عليهـا يف     وحيث كان الطاعن يف حالة سراح ومل يؤد الوديعـة امل          
 من قانون املسطرة اجلنائية مما يتعني احلكم عليه بضعفها عمـال            530الفصل  

  .  املعدل للمادة املذكورة23/11/05مبقتضيات ظهري 
  

  من أجـلـه
  . قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 ‐ السيد احلـسني  الـضعيف        :املقرر –حممد السفريوي   السيد   :الرئيس
  .نور الدين الشطيب السيد :احملامي العام
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  290القرار عدد 

  2011  أبريل 7الصادر بتاريخ 
  2334/6/9/2011يف امللف اجلنائي عدد 

 

  

  جناية 
 ‐ قيمتـه القانونيـة      ‐ اعرتاف املتهم يف حمضر الضابطة القضائية        ‐

  .استبعاده
اعتبار حمكمة اجلنايات أن تصريح املتهم يف حمـضر الـشرطة القـضائية،             

 بارتكاب الفعل اجلرمي هو جمرد معلومات مل يعزز بأي دليـل            والذي يعرتف فيه  
مادي يزكيه، وبالتايل ينعدم دليل إدانته، واحلال أن االعرتاف يف املادة اجلنائيـة             
وسيلة إثبات قائمة الذات، بصرف النظر عن اجلهة اليت تلقته، خيضع تقييمـه             

 وال حيتـاج إىل     كغريه من وسائل اإلثبات للسلطة التقديرية لقـضاة املوضـوع،         
  .وسيلة إثبات أخرى لتزكيته

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

بناء على طلب النقض املرفوع من الوكيـل العـام للملـك لـدى حمكمـة                
 بكتابة الضبط بهـا،     8/11/2010االستئناف بفاس مبقتضى تصريح سجل بتاريخ       

حملكمـة  والرامي إىل نقض القرار الصادر عن غرفـة اجلنايـات االسـتئنافية با            
 يف القـضية ذات العـدد       445/2010 حتـت عـدد      4/11/2010املذكورة بتاريخ   

، والقاضي بإلغاء احلكم املستأنف احملكـوم مبقتـضاه علـى           300/2612/2010
من أجل جناية السرقة املقرونة بظروف التعدد والليل والعنـف          ) ر(املتهم حامت   

  .جديد برباءتهدون ظرف السالح بثالث سنوات حبسا نافذا، واحلكم من 
  إن اجمللس 

   .التقرير املكلف به يف القضيةعبد اهللا السريي بعد أن تال السيد املستشار 
   .يف مستنتجاتهنور الدين الرياحي السيد  وبعد اإلنصات إىل احملامي العام
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  وبعد املداولة طبقا للقانون،
مضائه نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإ           

 24/1/2011داخل األجل املفتوح اعتبارا لتسلمه نسخة من املقرر فيـه بتـاريخ             
خارج أجل الثالثني يوما من تاريخ تصرحيه بالنقض، وإليداعه عريضة الـنقض            

 قبل تسجيل امللف بكتابة ضبط اجمللس األعلى والذي كان          15/12/2011بتاريخ  
  .2011بتاريخ فاتح مارس 

 املستدل بها على النقض واملتخذة من نقـصان         دةيف شأن الوسيلة الوحي   
التعليل املوازي النعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على احملكمة التعليـل الـذي             
جنحت إليه للقول برباءة املتهم املطلوب ضده النقض، وأن اعتبارهـا حمـضر             
الشرطة القضائية ليس ذا قول يف اإلثبات ما مل يعزز بقرائن ودالئل دون تقييمـه               

ستبعاد شهادة الشهود، تكون قد جاءت بتعليل فاسـد ينـزل منزلـة انعـدام               وا
  .التعليل، األمر الذي يناسب معه نقض القرار املطعون فيه وإبطاله

   من قانون املسطرة اجلنائية،370 و365بناء على املادتني 
 والفقرة الثالثة من املـادة      365حيث إنه مبقتضى الفقرة الثامنة من املادة        

 القانون املذكور، فإن كل حكم أو قـرار جيـب أن يكـون معلـال مـن                   من 370
  الناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان باطال،

   إن اخلطأ يف التعليل ينزل منزلة انعدامه،وحيث
 إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ألغت احلكم املستأنف           وحيث

ملقرونة بظروف التعـدد والليـل      القاضي بإدانة املتهم من أجل جناية السرقة ا       
والعنف وحكمت من جديد برباءته اعتمدت يف ذلك على أن تـصريح املطلـوب         
ضده النقض يف حمضر الشرطة القضائية جمرد معلومات يف املادة اجلنائيـة مل             
يعزز بأي دليل مادي يزكيه، فانعدم بذلك الدليل القـانوين ضـده، واحلـال أن               

ة وسيلة إثبات قائمة حبد ذاتها مهما كانت اجلهة الـيت           االعرتاف يف املادة اجلنائي   
تلقته خيضع تقييمه كغريه من وسـائل اإلثبـات للـسلطة التقديريـة لقـضاة               

 من قانون املسطرة اجلنائية وال حيتاج إىل غريه مـن           293املوضوع طبقا للمادة    
تهم وسائل اإلثبات األخرى لتزكيته، وعليه فإن احملكمة ملا استبعدت اعرتاف امل          

متهيديا مبا أدين من أجله دون تقديره وتربير سبب طرحه مبسوغ مقبول، تكـون              
قد أساءت تعليل قرارها، فضال عن عدم تناوهلا بالبحث واملناقشة باقي األدلـة             
املعتمدة ابتدائيا يف اإلدانة وتربير استبعادها هلا، األمـر الـذي يعـرض القـرار               

  .املطعون فيه للنقض واإلبطال
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   األسبــابهلـذه

  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه
 ‐ الـسيد عبـد اهللا الـسريي         :املقـرر  –التهامي الدباغ   السيد   :الرئيس 

   . السيد نور الدين الرياحي:احملامي العام
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  1259القرار عدد 

  2011  شتنرب 28 الصادر بتاريخ
  8223/6/6/2011 عدد نحياجللف يف امل

 

  

  شهادة الشهود
  .  تاريخ قيام العداوة‐  عداوة‐  جتريح الشاهد‐

إن العربة يف جتريح الشاهد للعداوة هو وقـت تـصرحيه أمـام الـضابطة               
  .القضائية وليس وقت أداء شهادته أمام احملكمة

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
)  ش(بناء على طلب النقض الذي تقدم به املطالب باحلق املـدين أمحـد              

 لـدى كتابـة الـضبط       12/1/2010أفضـى به شخصيا بتاريخ     مبقتضى تصريح   
مبحكمة االستئناف بالقنيطرة، والرامي إىل نقض القرار الصادر عـن احملكمـة            

 القاضي بعد الـنقض واإلحالـة        162/09املذكورة بنفس التاريخ يف القضية عدد       
بأدائـه  ) أ(بإلغاء احلكم املستأنف احملكوم مبقتضاه علـى الظـنني عبـد اهللا             

 درهم بعد إدانته من أجل جنحة قطع أشجار         1.500للطاعن تعويضا مدنيا قدره     
مملوكة للغري واحلكم من جديد بعدم االختصاص للبـت يف الطلبـات املدنيـة              

  . لتربئة الظنني املذكور مما نسب إليه وحتميل الطاعن الصائر
  /إن الـمجلس

ـ     املستشار   السيدال  بعد أن ت   يف ر املكلـف بـه      عبيد اهللا العبـدوين التقري
   .القضية

  . احملامي العام يف مستنتجاتهاحلسني أمهوضوبعد اإلنصات إىل السيد 
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  ،وبعد املداولة طبقا للقانون
ونظرا لعريضة النقض املدىل بها من لدن طالب النقض أعـاله بواسـطة             

  . طارق الرمال احملامي بهيئة مكناس واملقبول للرتافع أمام اجمللس األعلى.ذ
االطالع على املذكرة اجلوابية املدىل بها من لدن املطلوب يف النقض           وبعد  

بواسطة األستاذ صالح الدين املرابط احملامي بهيئة القنيطرة واملقبول للرتافع          
  .أمام اجمللس األعلى

 من قانون   534 و 370 و 365 املتخذة من خرق املواد      يف شأن الوسيلة األوىل   
 املطعون فيه اعتمد يف قضائه علـى وجـود          املسطرة اجلنائية، ذلك أن القرار    

اسـتنادا إىل   ) أ(عداوة مستحكمة بني الشاهد حممد النويضي والظنني عبد اهللا          
، وأن التصريح بالشهادة    14/3/2003شكاية تقدم بها هذا األخري ضد األول بتاريخ         

 أي قبـل الـشكاية، وأن العـداوة         18/6/2002مت أمام الضابطة القضائية بتاريخ      
 باملتابعة أو اإلدانة وليس مبجرد الشكاية، كما أن العـربة بتـاريخ أداء أول               تثبت

شهادة مما يكون معه تعليل احملكمة ناقصا وغـري صـحيح وبالتـايل معرضـا               
  . للنقض

 من قانون املسطرة اجلنائية جيب      534 و 370 و 365 إنه مبقتضى املواد     حيث
ني الواقعية والقانونية وإال كان     أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معلال من الناحيت          

  . باطال وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه
 إن العربة يف جتريح الشاهد للعـداوة هـو وقـت تـصرحيه أمـام                وحيث 

الضابطة القضائية وليس وقت أداء شهادته أمام احملكمة، وإن حدثت العـداوة            
حملكمـة فـإن    بعد تصرحيه أمام الضابطة القضائية وقبل أداء شهادته أمـام ا          

شهادته ال ترد تفاديا للشكايات والدعاوى الكيدية اليت تقدم ضـد املـصرحني             
  .ملنعهم من أداء شهادتهم

 إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ألغت احلكم املستأنف           وحيث
وقضت بعدم االختصاص للبت يف الطلبات املدنية بعد تربئـة املطلـوب مـن              

لغري، بعلة صحة الدفع املثـار مـن هـذا األخـري            جنحة قطع أشجار مملوكة ل    
خبصوص العداوة املستحكمة بينه وبني الشاهد حممد النويدي اعتمـادا علـى            

 الذي يستفاد منه أن     14/3/2003 وتاريخ   369حمضر قائد منطقة املساعدة عدد      
الشكاية اليت تقدم بها املطلوب ضد الشاهد املذكور سابقة لتاريخ أداء شهادته            

، واحلال أنه لثبوت الـدفع بـالتجريح        7/6/2004حملكمة االبتدائية بتاريخ    أمام ا 
للعداوة ينبغي أن تكون هذه الشكاية سابقة لتاريخ إدالء الشاهد بتصرحيه أمـام             
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الضابطة القضائية وليس لتاريخ أداء شهادته أمام احملكمة، تكون بقضائها على           
  .رضته للنقض واإلبطالالنحو املذكور قد عللت قرارها تعليال فاسدا وع

  
  لـهـذه األسـبـاب
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐السيد عبيد اهللا العبـدوين      :  املقرر – عتيقة السنتيسي  ةالسيد: الرئيس 
  .احلسني امهوضالسيد : احملامي العام
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  1088القرار عدد 

  2010  أكتوبر 20الصادر بتاريخ 
  12354/6/1/2010يف امللف عدد 

 

  

  دعوى عمومية 
 عدم مواصلة البت يف الدعوى املدنية       ‐ تقادم قبل حتريك املتابعة      ‐
  .التابعة

إذا تقادمت الدعوى العمومية فال ميكن إقامـة الـدعوى املدنيـة إال أمـام               
 من قـانون املـسطرة اجلنائيـة،        14 من املادة    2احملكمة املدنية طبقا للفقرة     
ا أن الدعوى العمومية قد طاهلـا التقـادم قبـل           واحملكمة الزجرية  ملا ثبت هل     

حتريكها من طرف النيابة العامة إال أنها واصلت النظر يف الدعوى املدنية التابعة             
  .وقضت بقبوهلا تكون قد خرقت املقتضى املذكور

  نقض جزئي وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 ، مبقتـضى تـصريح    )م(بناء على طلب النقض املرفوع من املسمى سعيد         

 بواسطة األستاذة لطيفة بنت احمنـد نيابـة عـن           210 يونيو   1أفضى به بتاريخ    
األستاذ العريسي حممد لدى كتابة الضبط مبحكمة االستئناف بطنجة، والرامـي           

 عن غرفة اجلنح االستئنافية     210إىل نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ  يونيو         
أييد احلكم االبتدائي احملكوم    ، والقاضي بت  268/10/26بها يف القضية ذات العدد      

مبقتضاه بسقوط الدعوى العمومية، وبأدائه لفائدة املطالب باحلق املدين قيمة          
  .  درهم110.000الشيك تعويضا عن الضرر، ومبلغهما 

  إن اجمللس
  . التقرير املكلف به يف القضيةاملستشار عبد الرزاق صالح السيد تالبعد أن 
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  .هـ احملامي العام يف مستنتجاتطفى كاملي املصوبعد اإلنصات إىل السيد
  ،وبعد املداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة املدىل بها لفائدة الطاعن بإمضاء األستاذ حممـد العريـسي            
  .احملامي بهيئة طنجة، املقبول للرتافع أمام اجمللس األعلى

 املستدل بها على النقض، املتخـذة مـن سـوء           يف شأن الوسيلة الفريدة   
ل املوازي النعدامه، ذلك أن العارض سبق أن أوضـح أمـام احملكمـة أن               التعلي

احلكم االبتدائي جانب الصواب إذ أنه بعدما ثبت له من وقائع القضية أنها ترجع              
 وقضى بسقوط الدعوى العمومية، فقد بت يف الـدعوى املدنيـة            1994إىل سنة   

ـ             " شأنها بـأن    وقضى بالتعويض اإلمجايل املذكور فيه، وعلل ما خلـص إليـه ب
سقوط الدعوى العمومية ألحد األسباب املنصوص عليها تبقي الدعوى املدنية          

، وهو تعليل عام وغري دقيـق يعرتيـه إهمـال           "أمام احملكمة الزجرية للبت فيها    
إذا تقادمـت   : "  من قانون املسطرة اجلنائية الذي مبقتـضاه       14واضح للفصل   

، "ملدنية إال أمـام احملكمـة املدنيـة       الدعوى العمومية فال ميكن إقامة الدعوى ا      
بالنظر إىل أن األمر يف النازلة احلالية ال يتعلق بوقوع سـبب مـسقط للـدعوى                
العمومية أثناء سريانها، وإمنا بوجود السبب املسقط هلا أي اكتمال مدة التقـادم             

  .قبل إثارتها مما يعرض القرار املطعون فيه للنقض واإلبطال
  . من قانون املسطرة اجلنائية370 و365 و14بناء على املواد 

إذا تقادمـت الـدعوى     : " من القانون املذكور على أنه     14حيث تنص املادة    
  ."العمومية فال ميكن إقامة الدعوى املدنية إال أمام احملكمة املدنية

 3 يف بندها رقـم      370 واملادة   8 يف بندها رقم     365وحيث إنه مبقتضى املادة     
 حيتوي كل حكم أو قرار أو أمر على األسباب الواقعية           من نفس القانون جيب أن    

والقانونية اليت ينبين عليها، وتبطل إذا مل تكن معللة، وأن نقصان التعليل يوازي             
  .انعدامه

القرار املطعون فيه ما قضى به يف الـدعوى املدنيـة علـى             وحيث علل   
ليهـا  علما بأن سقوط الدعوى ألحد األسباب املنصوص ع       : "اخلصوص مبا يلي  

وبالتايل فإن احلكم املستأنف حني     ... تبقى الدعوى املدنية أمام احملكمة الزجرية     
  ..."ركز قضاءه على ما سبق يكون قد علل بطريقة سليمة

 احلكم االبتدائي املؤيد بالقرار املطعون فيـه مـا قـضى بـه يف               كما علل 
ع الدعوى مت   حيث إن الشيك موضو   :"الدعويني العمومية واملدينة التابعة مبا يلي     
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 حسب االعرتاف بالدين احملـرر بالتـاريخ املـذكور          29/6/1994سحبه بتاريخ   
واملصحح اإلمضاء والذي أقر به املشتكي، حيث مرت أكثر من مخـس سـنوات        
ألجل التقادم على إصدار وسحب الشيك موضوع الدعوى دون أن يـتم قطـع              

  .لعموميةاألجل أو إيقافه مما يتعني معه التصريح بسقوط الدعوى ا
 املتهم سحب الشيك موضوع الدعوى لفائدة املطالـب بـاحلق           وحيث إن 

املدين وليس بامللف ما يفيد أداءه لقيمته، مما يكون معه املطالب باحلق املدين             
حمقا يف طلب قيمة الشيك ويف تعويض جمرب للضرر الذي أصابه نتيجة التماطل             

ى املتهم بأدائه للطرف املدين     عن استيفاء قيمة الشيك مما يتعني معه احلكم عل        
مبلغ مائة ألف درهم قيمة الشيك يستخلص من الكفالة ومبلغ عشرة آالف درهم             

  ".تعويضا عن الضرر
 يتجلى من القرار املطعون فيه ومن باقي وثائق امللف أن احملكمـة             وحيث

، وأن الـدعوى العموميـة     29/6/1994أثبتت أن تاريخ سحب الشيك املعين هـو         
  .21/11/2008لقضية ضد العارض بتاريخ حركت يف ا
 يتبني من كل ما ذكر أن احملكمة ثبت هلا أن الدعوى العمومية قـد               وحيث

طاهلا التقادم قبل حتريكها من طرف النيابة العامة، وهو األمر الذي ال ميكن معه              
 مـن   14إقامة الدعوى املدنية إال أمام احملكمة املدنية تطبيقا ملقتضى املـادة            

ملسطرة اجلنائية املنقول أعاله، إال أن احملكمة اجلنحيـة املطعـون يف            قانون ا 
قرارها بتت يف هذه الدعوى خرقا هلذا القانون وبالتعليل املذكور ممـا يعـرض              

  .قرارها للنقض واإلبطال
  

  هلذه األسـبـاب
  . قضى اجمللس االعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐لـسيد عبـد الـرزاق صـالح          ا :املقرر –الطيب أجنار   السيد   :الرئيس 
  . السيد املصطفى كاملي:احملامي العام
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  509القرار عدد 

  2011  يونيو8الصادر بتاريخ  
  2011/ 1952/6/1يف امللف اجلنحي عدد 

 

  
  عقوبة جنائية 

  . خصم مدة االعتقال االحتياطي يف اخلارج‐ تنفيذ ‐
 الظنني عـن    مادامت غرفة اجلنايات مبحكمة االستئناف قد أدانت وعاقبت       

 مـن   707أفعال جنائية ارتكبها خارج اململكة، استنادا للفقرة الثانية من املـادة            
قانون املسطرة اجلنائية، فإن تطبيـق التشريع اجلنائي املغـريب علـى أفعـال             

 مـن   30 من القانون اجلنائي يقتضي تطبيقـا للفـصل          12الظنني طبقا للفصل    
حتياطي اليت قضاها يف اخلارج مبناسبة      نفس القانون أن ختصم مدة االعتقال اال      

البحث معه يف تلك األفعال اليت ارتكبها هناك وأدين عنها يف املغرب، من مـدة               
العقوبة احملكوم بها عليه من أجلها، وذلك مىت ثبت للجهة املعنيـة بالتنفيـذ،              
بواسطة وثائق رمسية من السلطة األجنبية املختصة، أنه قضى املدة املعنية يف            

  .تقال االحتياطي عن نفس األفعالاالع
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

 املستدل بها على النقض املتخذة مـن انعـدام          يف شأن الوسيلة الفريدة   
التعليل، ذلك أن العارض تقدم بطلبه املذكور إىل غرفة اجلنايـات االسـتئنافية             

ـ              ي إىل  اليت أصدرت عليه عقوبة سالبة للحرية مدتها اثنتا عـشرة سـنة، ويرم
خصم مدة االعتقال االحتياطي اليت كان قضاها يف فرنـسا بـأمر مـن قاضـي                

، 2065/69/6التحقيق باحملكمة االبتدائية الكربى بباريس يف ملف التحقيق عـدد           
، وذلـك   26/5/1999 إىل حني اإلفراج عنه بتـاريخ        1997 ماي   26وهي سنتان من    

 أديـن عنهـا يف املغـرب،        مبناسبة البحث معه عن نفس األفعال والوقائع الـيت        
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ويتعني النظر يف هذه الوضعية قانونيا طاملا أن األمر يتعلق مبدة حبسية زائـدة              
وقد استندت الغرفة اجلنائية يف رفـض طلبـه إىل          . عن املدة احملكوم بها عليه    

 من قانون املسطرة اجلنائية، وهي بعيدة عن التطبيـق وال        708مقتضيات املادة   
 بصلة، ألن الفقرة الثانية منها ال تشري إىل احلل املرجـو            متت للموضوع املطروح  

وهو خصم املدة اليت قضاها الطالب يف االعتقال االحتياطي، وعجز القضاء عن            
  .إجياد حل قانوين هلا، مما يعرض القرار للنقض واإلبطال

 12 من قانون املسطرة اجلنائية، والفصلني       707 و 370 و 365بناء على املواد    
  .موعة القانون اجلنائي من جم30و

 3 يف بندها رقـم      370 واملادة   8 يف بندها رقم     365إنه مبقتضى املادة    حيث  
من قانون املسطرة اجلنائية، جيب أن حيتوي كل قرار أو أمـر أو حكـم علـى                 
األسباب الواقعية والقانونية اليت ينبين عليها، وتبطل املقررات القـضائية إذا مل            

  .تعليل يوازي انعدامهتكن معللة، وأن نقصان ال
كل فعل  " من القانون املذكور على أن       707كما تنص الفقرة األوىل من املادة       

له وصف جناية يف نظر القانون املغريب ارتكب خارج اململكة املغربية من طرف             
، مث أوردت الفقرة الثانيـة      "مغريب، ميكن املتابعة من أجله واحلكم فيه باملغرب       

  .منها شروط ذلك
يطبـق  : " من جمموعة القانون اجلنائي علـى أنـه        12ينص الفصل   وحيث  

التشريع اجلنائي املغريب على اجلرائم املرتكبة خارج اململكـة، إذا كانـت مـن              
 من املـسطرة    756 إىل   751اختصاص احملاكم الزجرية املغربية حسب الفصول       

طرة  من قانــون املـس     712 إىل   707املنسوخة وهي توازي املواد من      " اجلنائية
  .اجلنائية اجلديد املطبق حاليا

ويف :" من القانون املذكور على ما يلي      30كما تنص الفقرة الثانية من الفصل       
حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته ختصم بتمامها من مدة العقوبة وحتـسب             
من يوم أن وضع احملكوم عليه حتت احلراسة أو من يوم أن وضع رهن االعتقال               

  ".اليت أدت إىل احلكم عليهمن أجل اجلرمية 
  :وحيث علل القرار املطعون فيه ما قضى من رفض طلب العارض مبا يلي

حيث إن الطلب يهدف إىل خصم مدة سنتني الـيت قـضاها الطالـب يف               "
االعتقال االحتياطي بأمر من السيد قاضي التحقيق بفرنسا من املدة احملكـوم            
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رة سنة لكون األمر يتعلـق بـنفس        بها عليه حبكم نهائي باملغرب وهي اثنتا عش       
  الوقائع،

لكن حيث من الثابت من أوراق امللف أن الطالب مت اعتقالـه مـن طـرف                
السيد قاضي التحقيق بفرنسا وقضى مدة سنتني يف إطار االعتقال االحتياطي مث            
أحيل امللف على غرفة اجلنايات بفرنسا وقضت عليه غيابيـا بعـشرين سـنة              

  .سجنا نافذا
دة اليت يطلب خصمها تتعلق باالعتقـال االحتيـاطي يف إطـار        حيث إن امل  

 الـيت   708التحقيق اإلعدادي وبالتايل ال تدخل يف إطار الفقرة الثانية من الفصل            
تنص على أنه ال ميكن متابعته أمام السلطات املغربية إذا ثبت أنه صدر يف حقه               

  .يف اخلارج حكم حاز قوة الشيء املقضي به
 ذلك فإن املدة املراد خصمها تدخل يف إطار االعتقال          حيث أنه وفضال عن   

االحتياطي املرتبط بتحريك الدعوى العمومية من قبل الـسلطات الفرنـسية،           
وهي متارس سيادتها واليت تعترب مستقلة متاما عن إجراءات املتابعـة وحتريـك             
الدعوى العمومية من قبل السلطات املغربية يف إطار سـيادتها كـذلك والـيت              

  ".هت بصدور القرار االستئنايف موضوع الطلب مما يتعني معه رفض الطلب انت
، خالفا ملا ذهب إليه هذا التعليـل، فمادامـت غرفـة اجلنايـات              حيث إنه 

مبحكمة االستئناف بفاس قد أدانت وعاقبت العارض عن أفعال جنائية ارتكبهـا            
ن املسطرة اجلنائية،    من قانو  707خارج اململكة، استنادا للفقرة الثانية من املادة        

 مـن  12فإن تطبيق التشريع اجلنائي املغريب على أفعال الطالب طبقا للفـصل     
 أن ختـصم مـدة      ‐ منه   30 تطبيقا للفصل    ‐جمموعة القانون اجلنائي يقتضي     

االعتقال االحتياطي اليت قضاها يف اخلارج مبناسبة البحث معه يف تلك األفعـال             
 املغرب، من مدة العقوبة احملكوم بها عليه من         اليت ارتكبها هناك وأدين عنها يف     

وذلك مىت ثبت للجهة املعنية بالتنفيذ، بواسطة وثائق رمسية من السلطة           . أجلها
األجنبية املختصة، أنه قضى املدة املعنية يف االعتقال االحتيـاطي عـن نفـس             

  .األفعال
نصوص  نظرا ملا ذكر فإن تعليل القرار ال يستقيم مع مقتضيات            وحيث إنه 

  .القانون املذكورة أعاله، مما يعرضه للنقض واإلبطال
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  هلـذه األسـبـاب
  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐ الـسيد عبـد الـرزاق صـالح          :املقرر –الطيب أجنـار السيد   :الرئيس 
  . السيد املصطفى كاملي:احملامي العام
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  990 لقرار عددا

  2011  يونيو 8الصادر بتاريخ 
  1236/6/7/2011 عدداجلنحي لف يف امل

 

  
  خمالفات مجركية 

  . وجوب‐ مصادرة وسيلة النقل ‐
 مكرر من مدونة اجلمـارك حيكـم        279مبقتضى الفقرة الثالثة من الفصل      

مبصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها ووسائل النقـل والبـضائع املـستعملة            
ملا مل تقض مبصادرة وسيلة النقـل       إلخفاء الغش، واحملكمة املطعون يف قرارها       

املستخدمة يف ارتكاب الغش لفائدة إدارة اجلمارك رغم إدانـة املـتهم، يكـون              
  .قرارها خارقا القانون

  نقض جزئي وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 املتخذة من خرق القانون املتجلي يف خـرق         يف شأن وسيلة النقض األوىل    

رك واخلطـأ يف التعليـل املـوازي     من مدونـة اجلمـا  214 مكرر و  279الفصلني  
 ذلك أن احملكمة املطعون يف قرارها أيدت احلكم االبتدائي فيما قضى            ،النعدامه

به من غرامات لفائدة الطاعنة دون مناقشتها لطلب مـصادرة وسـيلة النقـل              
  . املذكور أعاله ومعرضة قرارها للنقض214خارقة بذلك الفصل 

 مكرر 279ون املسطرة اجلنائية والفصل   من قان  370 و 365بناء على املادتني    
  .من مدونة اجلمارك

 والفقرة الثالثة من املـادة      365 مبقتضى الفقرة الثامنة من املادة       حيث إنه 
 املشار إليهما جيب أن يكون كل حكم أو قـرار معلـال تعلـيال كافيـا مـن                   370

  .الناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان باطال
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  .  ينزل منزلة فساد التعليلوحيث إن خرق القانون
 مكـرر مـن مدونـة       279 مبقتضى الفقرة الثالثة مـن الفـصل         وحيث إنه 

اجلمارك حيكم مبصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع          
  .املستعملة إلخفاء الغش

 احملكمة املطعون يف قرارها املؤيد للحكم االبتدائي ملا مل تقض           وحيث إن 
سيلة النقل املستخدمة يف ارتكاب الغش لفائدة الطاعنة رغم إدانتها          مبصادرة و 

 مكرر، جاء قرارها خارقا للفصل احملـتج بـه          279للمطلوب يف النقض بالفصل     
  .وعرضة للنقض واإلبطال يف هذا الشق

  
  ـهـلـأجمن 

قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه جزئيا خبصوص مصادرة          
  . وسيلة النقل
 ‐عمـر املـصلوحي      الـسيد    :املقرر –السيد عبد املالك بورج      :سالرئي

  .حممد اجلعفري السيد :احملامي العام
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  1481القرار عدد 

  2010  دجنرب 30الصادر بتاريخ 
  14608/6/10/2010يف امللف اجلنائي عدد 

 

  
  وسائل اإلثبات 

  . منع إبداء الرأي يف مسألة فنية– حدود والية القاضي ‐
ملطعون فيه برفضه طلب املتهم إجراء خربة طبية علـى          إن القرار ا  

الضحية بأنه ال مربر لذلك ما دامت الشهادة الطبية املدىل بها من طرفها             
قد حددت بدقة األضرار اجلسمانية الالحقة بها، واحلال أن األمر املذكور           
يتعلق مبسألة فنية دقيقة توكل إىل ذوي االختصاص الفـين وختـرج عـن              

  .مةوالية احملك
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

بـصفتها طرفـا    ) ب(متيمونـت   بناء على طلب النقض املرفوع من طرف        
 لدى كتابـة    2/7/2010مدنيا مبقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ         

الضبط مبحكمة االستئناف باحلسيمة والرامي إىل نقض القرار الصادر حضوريا          
، 106/10 يف القضية ذات العدد   1/7/2010ها يوم   عن غرفة اجلنح االستئنافية لدي    

والقاضي بتأييد احلكم االبتدائي احملكوم مبقتضاه مـن أجـل جنحـة العنـف              
 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامـة نافـذة         4العمدي ومعاقبتها على ذلك ب      

 آالف درهـم مـع الـصائر        10 درهم ورفع التعويض احملكوم به إىل        500قدرها  
  .دىنواإلجبار يف األ
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   إن اجمللس
  .بعد أن تال املستشار السيد إبراهيم الدراعي التقرير املكلف به يف القضية

  .وبعد اإلنصات للسيد نور الدين الشطيب احملامي العام يف مستنتجاته
  وبعد املداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن الطاعنة بواسطة األستاذة سعاد اإلدريسي           
امية بهيئة احلسيمة واملقبولة للرتافع أمـام اجمللـس األعلـى املـستوفية             احمل

 من قـانون املـسطرة      530 و 528للشروط الشكلية املنصوص عليها يف املادتني       
  .اجلنائية

 املتخذة مـن نقـصان التعليـل وعـدم          يف شأن وسيلة النقض الوحيدة    
تـرب حجـة علـى      االرتكاز على أساس، ذلك أن الوثائق املدىل بها يف امللـف تع           

مضمونها وأن الطاعنة قدمت ملفا طبيا أمام احملكمة مكونا من شـهادة طبيـة              
 يوما وشـهادة    20 يوما مت أعقبتها بشهادة ثانية بها العجز         25أولية بها من العجز     
 يوما مث تقدمت بشهادة تفيد نسبة عجـز دائـم حـدد يف              30ثالثة بها من العجز     

بىن ما قضى به على الشهادة األوىل فقط ممـا          ، إال أن القرار املطعون فيه       10%
جعله ال يقدر الضرر الالحق بالطاعنة حق تقديره حـىت يـنعكس ذلـك علـى             
العقوبة احملكوم بها على املطلـوب يف الـنقض وعلـى التعـويض املـستحق               
للطاعنة، مث إن القرار عندما رفض ملتمس إجراء خربة طبية قـضى يف مـسألة               

 عن نظره وأن احلكم يف غياب مدة العجز احلقيقية          بعيدة عن اختصاصه وغائبة   
  .جعل القرار غري مؤسس وغري واقعي مما يعرضه للنقض واإلبطال

 من قانون املسطرة اجلنائية حيـث       370 و 365بناء على مقتضيات املادتني     
إن كل حكم أو قرار جيب أن يكون معلال من الناحيتني الواقعية و القانونيـة وأن                

  .نزل منزلة انعدام التعليل املوجب للنقضفساد التعليل ي
إن القرار املطعون فيه أجاب عن امللتمس املقدم من طرف دفـاع            وحيث  

بأنه ال مربر له ألن الـشهادة الطبيـة املـدىل بهـا     (الطاعنة بإجراء خربة طبية  
حددت بدقة األضرار اجلسمانية الالحقة بالـضحية ممـا يـتعني معـه رفـض               

 جهة فإن امللف يتوفر على أكثر من شهادة طبية واحدة           ، واحلال أنه من   )الطلب
 يوما بل إن هناك احتمال لوجود نسبة        20 و 30بل شهادتني اثنتني بهما من العجز       

عجز دائم، ومن جهة ثانية فإن القول بأن الشهادة املدىل بها حـددت األضـرار               
لم فيهـا   بدقة خيرج عن اختصاص احملكمة لتعلق األمر مبسألة فنية دقيقة ال يع           
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إال ذوو االختصاص مما جيعل القرار املطعون فيـه فاسـد التعليـل وعرضـة               
  .للنقض

  
  من أجلـه

  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه
 ‐ الـسيد إبـراهيم الـدراعي        :املقـرر  –حممد السفريوي   السيد   :الرئيس

   . السيد نور الدين الشطيب:احملامي العام


