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 180 القرار عدد
 28/2/1979املؤرخ يف 

 63843امللف املدين عدد 
 استدعاء الشريك – اجتماع الس اإلداري للشركة –بطالن احملضر 

 . الغلط املخول لإلبطال– حضور اإلمجاع –باهلاتف 
استدعاء الشريك الجتماع الس اإلداري للشركة باهلاتف عوض  ‐

 .اع مل يلحق به ضرراالستدعاء املكتوب وحضوره االجتم
الغلط املخول لإلبطال هو الغلط الواقع يف ذات الشيء أو نوعه أو  ‐

 .صفته
 االستحالة املؤدية النقضاء االلتزام الذي نشأ ممكنا هي االستحالة ‐

 .املطلقة اليت جتعل االلتزام غري ممكن التنفيذ
حصول ظروف جتعل من االلتزام مرهقا ليس من شأنه أن جتعله  ‐

 .تحيل التنفيذمس
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطلوب نقضه الصادر عن 
 أنه مبقتضى عقد حرر بتاريخ 1977 أبريل 26حمكمة االستئناف بالبيضاء بتاريخ 

نيابة عن فريقه يف شركة  بني العلج حممد باألصالة عن نفسه وبال1975 يونيه24
املنسوجات الشريفة وبني البري كادوش باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن فريقه يف 
الشركة املذكورة اتفقا على أن يتنازل الفريق األول للثاين على كافة أسهمه يف 
الشركة وينسحب منها ويقدم استقالته من كافة مهامه ويف مقابل ذلك يلتزم 

سرع وقت ممكن باستدعاء اجلمعية العامة للشركة للبت يف كادوش بأن يقوم بأ
عدد املسريين السابقني كما يلتزم بأن يصوت لفائدة تربئة هؤالء املسريين ويف 
نفس التاريخ املذكور انعقد جملس إدارة الشركة املكون من العلج بصفته رئيسا 

فته مسريا وقد منتدبا واجانا عبد السالم بصفته مسريا منتدبا والبري كادوش بص
ترأس هذا االجتماع العلج بينما قام مبهام الكاتب البري كادوش ووافق الس 
على استقالة العلج واجانا وتعيني البري كادوش مسريا منتدبا جديدا خولت له 
السلطة املطلقة يف تسيري الشركة كما قرر هذا الس استدعاء اجلمعية العامة 

 74 للبث يف حسابات الشركة لسنة 1975 يوليوز14 العادية للشركة ليوم االثنني
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 – ونصف صباحا 11وإلبراء املسريين السابقني ولنفس اليوم على الساعة 
 من القانون 15استدعاء اجلمعية العامة الطارئة للشركة للبت يف تعديل الفصل 

التأسيسي للشركة غري أن هذه القرارات املتعلقة باستدعاء اجلمعية العامة 
 طلب كادوش من ابتدائية البيضاء 1975 يوليوز25كة مل تنفذ، وبتاريخ للشر

احلكم ببطالن حمضر اجتماع الس اإلداري للشركة كما طالب يف مذكرة 
الحقة التصريح ببطالن االتفاقية اليت أبرمها مع فريق العلج وصادق عليها 

 دعوى 1975شت غ26الس املذكور كما أن فريق العلج أقاموا بدورهم بتاريخ 
أمام نفس احملكمة يطلبون فيها احلكم على كادوش بتنفيذ االلتزامات اليت 

 واليت تلغي مقابلها وهو حيازة مجيع أسهمهم 1975 يوليوز24أمضي عليها بتاريخ 
يف الشركة اليت تنازلوا له ولفريقه عليها وقد أسس كادوش دعواه على الفصلني 

قود وادعى أن فريق العلج التزم بتصفية مجيع  من قانون االلتزامات والع41 و39
ديون الشركة وبتقدمي احلسابات عن تسيريها وأنه اكتشف بعد اإلمضاء على 
االتفاقية أن الشركة كانت توجد يف الواقع يف حالة إفالس وأنه كان ضحية 

بينما أسس . مناورات تدليسية وأن اجتماع الس اإلداري مت بصورة غري قانونية
العلج دعواه على أن التزام كادوش الذي صدر عن شخص له اختصاصه فريق 

يف جمال صناعة املنتوجات وله دراية بشؤون الشركة اليت كان يساهم يف تسيريها 
وكان هو صلة الوصل بينهم وبني املساهمني السابقني يف الشركة الذين حلو 

تدعاء اجلمعية حملهم فيها وأن كادوش التزم وهو كامل اإلدراك بأن يقوم باس
العامة للشركة للمداولة يف شأن تربئتهم وأنه من الوقت الذي نفذوا هم التزاماتهم 
بتسليم كافة أسهمهم يف الشركة فقد رفض كادوش تنفيذ التزامه املقابل أو 

.  قضت احملكمة بعد ضم امللفني برفض دعوى كادوش1976 يونيو25بتاريخ 
امة تهديدية، ويف التاريخ املشار إليه أعاله واحلكم عليه بتنفيذ التزامه حتت غر

أصدرت حمكمة االستئناف بالبيضاء القرار املطلوب نقضه بتأييد احلكم 
االبتدائي بعلة أن الغلط الذي حيتج به كادوش ال أساس له ألن الغلط الذي 
خيول حق اإلبطال هو الذي يقع يف ذات الشيء أو نوعه أو يف صفته كانت 

 ال 41 التعاقد وأن هذه احلاالت املنصوص عليها يف الفصل السبب الدافع إىل
وجود هلا يف القضية وأن كادوش كان على علم بأحوال الشركة كما تنص على 
ذلك االتفاقية وأنه قبل بينة واختيار شروط هذه االتفاقية وشارك يف اجتماع 

 يثبت الس اإلداري للشركة وكان مكلفا مبهمة كاتب الس وقالت بأنه مل
وقوع كادوش حتت تأثري أي تدليس وأن ادعاء الغنب من طرفه وهو ليس بناقص 

 .األهلية يكون غري ذي أساس
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الرد على وسيلة من وسائل االستئناف 
خرق القانون انعدام التعليل عدم كفايته لكونه دفع ببطالن حمضر الس 

 من 19ات األساسية املنصوص عليها يف الفصل اإلداري لعدم احرتام الشكلي
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القانون الداخلي الذي ينص على أن استدعاء الس اإلداري يتضمن وجود 
جدول األعمال وال ميكن ألي مسري أن حيل حمل األعضاء اآلخرين إال بتعويض 
كتايب وأنه وقع استدعاؤه عن طريق اهلاتف ومل يقع استدعاء بقية األعضاء 

 من القانون املذكور 17 له عليهم أي تفويض بتمثيلهم وأن الفصلالذين مل يكن
 يعينون من طرف اجلمعية العامة وهلا وحدها الفصل يف نينص على أن املسريي

قبول استقالتهم والتصويت على إبرائهم وأنه إذا كان الفصل املذكور يعطي 
ن فيه  املطعو–للمجلس اإلداري الصالحية بتعيني مسري مؤقت فإن احملضر 

يتضمن استقالة مسريين وتعيني الطاعن مكانهم بصفة غري مؤقتة وأن مجيع 
 .هذه الدفوع مل جتب عليها احملكمة

لكن حيث إن الطاعن قد حضر اجتماع الس اإلداري للشركة الذي 
تضمن بالفعل جدول أعماله واملتعلق باستقالة مسريين وتعيني منتدب وحتديد 

عامة للشركة وقضايا أخرى وقام مبهام كاتب الس تاريخ انعقاد اجلمعية ال
فإن استدعاءه هلذا الس عن طريق اهلاتف عوضا عن االستدعاء املكتوب مل 
يلحق به أي ضرر وهلذا فإن الدفع ببطالن احملضر هلذا السبب كان دافعا غري 
جدي ومل تكن احملكمة ملزمة جبواب على دفع ال أثر له على قضائها وهذا 

ء من الوسيلة يكون من جهة خالفا للواقع وغري مرتكز على أساس من جهة اجلز
 .أخرى

وفيما يتعلق ببقية أجزاء الوسيلة وهي تكون دفوعا خيتلط فيها الواقع 
بالقانون فليس بامللف ما يفيد أن الطاعن متسك بها أمام قضاة املوضوع 

يف بقية أجزائها غري فأثارتها ألول مرة أمام الس يكون غري مقبول فالوسيلة 
مقبولة على أن الطاعن شارك يف انعقاد الس اإلداري للشركة بصفة 
شخصية وليس بالنيابة عن غريه وأن مداوالت الس الذي حضره ثالثة 

 من القانون الداخلي للشركة كما أن 19 و15أعضاء كانت قانونية طبقا للفصلني 
 من قانون 22نونيا طبقا للفصل تعيني الطاعن كمسري منتدب للشركة كان قا

 17 والقانون الداخلي للشركة يف الفصل 1967 يوليوز24الشركات الصادر بتاريخ 
 . منه

أما استقالة املسريين االثنني السابقني فهو حق شخصي ألعضاء الس 
يقابله حق عزهلم من طرف اجلمعية العامة للشركة وال يوجد أي نص قانوين 

 .ذا احلق وفيما خيص اإلبراء فإن الس مل يتداول بشأنهمينعهم من ممارسة ه
 : فيما يتعلق بالوسيلة الثانية 

 41 وما بعده وباألخص الفصل 39حيث يعيب الطاعن القرار خبرق الفصل 
من قانون االلتزامات والعقود وانعدام التعليل عدم كفايته لكون احملكمة رفضت 

منة تبادل أسهم ال قيمة هلا مقابل القيام  يونيه املتض24الدفع ببطالن اتفاقية 
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بالتزامات جد مهمة الشيء الذي يشكل غلطا بينا يف قيمة هذه األسهم وأن 
احملكمة ردت على الدفع بعلة أن الطاعن كان على علم بأحوال الشركة دون 

 عن تسيري الشركة بعد 1973أن جتيب على الدفع بأن الطاعن قد أبعد منذ سنة 
 أقلية بسبب زيادة رأس مال الشركة وأنه أقام دعوى بطالن هذه أن أصبح ميثل

الزيادة وأن االتفاقية املطعون فيها وكذلك حمضر الس ال يشري إىل إعطاء 
أية حسابات أو تقدمي أية ميزانية للشركة اليت كانت قد خسرت أكثر من ثالثة 

 .صحيحةأرباع رأس ماهلا وأن احملكمة مل جتب على هذه الدفوع إجابة 
لكن حيث إن احملكمة وهي غري ملزمة بتتبع اخلصوم يف مجيع مناحي 
أقواهلم تكون قد أجابت عن الدفع ببطالن االتفاقية لوقوع الطاعن يف الغلط 
كما أجابت عن الدفع بالغنب حني قالت عن صواب بأن دفع كادوش بالغلط ال 

يف ذات الشيء أو يف أساس له ألن الغلط الذي خيول اإلبطال هو الغلط الواقع 
نوعه أو يف صفته والذي يكون السبب الدافع وأن هذه احلاالت املنصوص عليها 

 ال وجود هلا وأن كادوش كان على علم بأحوال الشركة كما تؤكد 41يف الفصل 
ذلك نصوص االتفاقية ومل يثبت وقوعه حتت تأثري أي تدليس، أن ادعاء الغنب 

 غري مرتكز على أساس فالوسيلة غري ذات من طرفه وهو كامل األهلية يكون
 .جدوى

 :فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة
 وما بعده من قانون 331حيث يعيب الطاعن القرار خبرق الفصل 

االلتزامات والعقود لكون احملكمة ألزمت الطاعن بتنفيذ االتفاقية حتت الغرامة 
ملعمل قد أقفل أبوابه التهديدية يف حني أن هذه االتفاقية يستحيل تنفيذها الن ا

وأن مجيع آالته قد بيعت باملزاد العلين لتغطية أجور العمال وأن الشركة توجد 
يف حالة توقف عن األداء ملزمة بإيداع ميزانيتها من طرف مسريها املطلوبني يف 

 .النقض
لكن حيث إن االستحالة اليت تؤدي إىل انقضاء االلتزام الذي نشأ ممكنا 

ما بعده من قانون االلتزامات والعقود هي االستحالة املطلقة  و335طبقا للفصل 
اليت جتعل تنفيذ االلتزام غري ممكن البتة أما إذا طرأت ظروف جتعل هذا 
االلتزام مرهقا فال يكون ذلك سببا للدفع باستحالة التنفيذ وأن التزام الطاعن 

وبني يف النقض باستدعاء اجلمعية العامة للشركة والتصويت لفائدة براءة املطل
ليس مستحيل التنفيذ باملعىن املذكور حىت يف الظروف اليت يزعم أن الشركة قد 
وقعت فيها وهلذا فإن احملكمة مل خترق املقتضيات املذكورة حني قضت على 

 .الطاعن بتنفيذ هذا االلتزام فالوسيلة غري ذات أساس
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 :فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة
 1966 أكتوبر22خبرق املرسوم امللكي املؤرخ يف حيث يعيب الطاعن القرار 

املتعلق بالرسوم القضائية انعدام التعليل عدم كفايته لكون احملكمة قضت على 
الطاعن بتنفيذ االلتزام حتت الغرامة التهديدية يف حني أن املطلوبني يف النقض 

 .مل يؤديا الرسوم القضائية عن هذا الطلب
 .القضائية ليس من أسباب النقضلكن حيث إن عدم أداء الرسوم 
 :فيما يتعلق بالوسيلة األخرية

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم اجلواب على وسيلة من وسائل االستئناف 
انعدام التعليل لكون الطاعن كان قد طلب بصفة احتياطية أن تأمر احملكمة 

يمة بإجراء خربة حسابية لتحديد القيمة احلالية لألسهم موضوع االتفاقية وق
االلتزامات اليت فرضت على كاهله مبقتضى هذه االتفاقية إال أن احملكمة مل 

 .تلفت هلذا الطلب ومل جتب عليه
لكن حيث إن احملكمة وقد استبعدت الدفع ببطالن االتفاقية لعدم توافر 
شروط البطالن والغنب معا مل تكن يف حاجة إىل الرد على طلب إجراء اخلربة 

ال إىل إظهار عدم قيام التوازن بني االلتزامات املتقابلة الذي مل يكن يرمي إ
وبالتايل إىل إثبات وجود غلط أو غنب باملعىن املايل يف هذه االلتزامات وهو أمر 

 .غري كايف يف هذا الشأن فالوسيلة غري ذات أساس

 من أجله
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر

لعلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله  يف قاعة وبه صدر احلكم باجللسة ا
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من 

 – مقررا –سيادة الرئيس األول ابراهيم قدارة واملستشارين السادة أمحد عاصم 
مي  عبد الرمحان بنفضيل ومبحضر احملا– أمحد العلمي –حممد العريب العلوي 

 .العام السيد عبد الكرمي الوزاين ومبساعدة كاتب الضبط السيد سعيد املعرويف

 كاتب اجللسة    املستشار املقرر   رئيس الغرفة
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 1360القرار عدد 
 31/5/1989املؤرخ يف 

 972/89امللف املدين عدد 
 احتاد – الطعن من طرف الضامن واملضمون – أجله –مقال النقض 

  .) نعم (ستفادة أحدهما من األجل  ا–الدعوى األصلية 
يعترب مقال النقض مقبوال شكال ويستفيد كل من الضامن واملضـمون مـن             
الطعن املرفوع من أحدهما داخل األجل لقبول طعن اآلخر املقدم باحتاد           
دفاعهما يف الدعوى األصلية وعدم تعارضه، وإن قدمت الشـركة مقاهلـا            

ب األول تقدم بـه داخلـه، أي قبـل          خارج األجل القانوين طاملا أن الطال     
 .تبليغ القرار املطعون فيه

 باسم جاللة امللك
  إن الس األعلى

 وبعد املداولة طبقا للقانون
يف الشكل حيث أثار املطلوب ضده النقض عدم قبول الطعن املقدم من 

 وتقدمت مبقاهلا 7/1/95طرف الطاعنة لكنها تبلغت بالقرار املطعون بتاريخ 
 وكان جيب أن يرفع 6/2/1985 فيكون أجل النقض قد انتهى يوم 8/2/85بتاريخ 

 . وبذلك يكون طعنا غري مقبوال7/2/85على أبعد تقدير يوم 
لكن حيث إنه من الثابت أن استفادة كل من الضامن واملضمون له من 
الطعن املرفوع من أحدهما داخل األجل لقبول طعن اآلخر املقدم باحتاد 

ى األصلية بعدم تعاونه، وإن الثابت من أوراق امللف أن الشركة دفاعها يف الدعو
الطاعنة وأن قدمت مقاهلا خارج األجل القانوين إال أن علوش الطالب األول 
قدمه داخله لثبوت تقدمه قبل تبليغ القرار املضمون فيه من مث فالشركة 

نفذ يف الطاعنة تستفيد من الطعن الذي تقدم به الضمني خصيصا وأن دفاعها م
الدعوى األصلية من مت فإن النقض يعترب مقبوال شكال بالنسبة للطاعنة وهكذا 

 .يبقى الوضع على غري أساس
حيث يستفاد من حمتويات امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 

 أن السيد 3062/83 يف امللف عدد 2/10/84احملكمة االستئنافية مبراكش بتاريخ 
تقدم بدعوى مدنية ضد املدعى عليه السيد علوش الكرماين موالي أمحد 

ميمون طالبا احلكم له بتعويض مدين عن األضرار اليت أصابته من جراء حادثة 
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 واملرتكبة من طرف املدعى عليه 13/11/1983السري اليت وقع ضحيتها بتاريخ 
 اليت كانت قادمة من ساحة جامع الفنا حي 7976‐70املذكور بسيارة فياط رقم 

م مراكش على طول رباط الزيتون فأجاب املدعى عليه منكرا أن يكون قد السال
صدم املدعى بسيارته فأصدر السيد قاضي االبتدائي حكمه على املدعى عليه 

 درهم حتت ضمانة مؤمنته شركة 432000,بأدائه للمدعى تعويضا مدنيا قدره
فه من الطرفني تأمني الشمال اإلفريقي وفيما بني القارات للتأمني بعد استئنا

 . درهم000,00 38قامت حمكمة االستئناف بتأييده مع رفع مبلغ التعويض إىل 
 63وحيث تعيب الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 

من قانون املسطرة املدنية ونقصان التعليل املوازي النعدامه ذلك أن اخلبري 
د املنصوري مل يستدع أي واحد املعني مبقتضى القرار التمهيدي الدكتور أمح

من العارضني حلضور عمليات اخلربة وقد أثار الطاعنان أمام قضاة املوضوع 
 .هذا الدفع إال أنه مل خيص بأي جواب مما جيعله معرضا للنقض

حيث تبني صحة ما نعته الوسيلة على القرار املطعون فيه ذلك أن 
ناف الدفع بعدم قانونية اخلربة الطاعنني سبق هلما أن أثار أمام حمكمة االستئ

 أعاله بعدم استدعاء اخلبري الطاعن 63املنجزة خلرقها مقتضيات الفصل 
ورغم إثبات القرار املطعون فيه للدفع بشكل موجز إال أنه مل جيب عنه مما 

 .يكون معه ناقص التعليل املوازي النعدامه وبذلك يتعرض للنقض
 .ة امللف على نفس احملكمةوحيث أن حسن سري العدالة يقتضي إحال

 هلذه األسباب
 الصادر عن احملكمة االستئنافية قضى الس األعلى بنقض القرار

 وبإحالة امللف والطرفني على 83‐3062 يف امللف عدد 2/10/84مبراكش بتاريخ 
نفس احملكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل املطلوب 

 .ضده النقض الصائر
ما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت  حمكمة االستئناف مبراكش اثر القرار ك

 .املطعون فيه أو بطرته
وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعة 
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من 

 بناين واملستشارين السادة عبد اهللا زيدان سيادة رئيس الغرفة السيد حممد
 ومبحضر احملامي العام السيدة – حممد الديلمي – محدوش الشرقاوي –مقررا 

 .أمينة بنشقرون ومبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن اخليلي

    كاتب اجللسة  املستشار املقرر   رئيس الغرفة
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 2007القرار عدد 
 9/10/89املؤرخ يف 
 375/88عدد امللف املدين 

 – شراء املتعرضة – تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة –أصل جتاري 
 ).نعم( األحقية يف سلوك التعرض –احلكم باإلفراغ 

شراء املتعرضة تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة لألصل التجـاري مـن            
مالكته السابقة احملكومة عليهـا بـاإلفراغ مبقتضـى القـرار االسـتئنايف             

صادر قبل الشراء جيعلـها حمقـة يف سـلوك التعـرض            املتعرض عليه ال  
املذكور لكونها مل تكن ممثلة يف الدعوى، فال تقوم مقام احملكوم عليهـا             

 .باإلفراغ
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يدفع املطلوب بعدم قبول طلب النقض، لكون الطالبة قد طعنت يف            
يف نفس قرار حمكمة االستئناف املطعون      " بإعادة النظر " جديد   نفس الوقت ومن  

فيه أوال بنفس الطعن، كما هو ثابت من نسخة املقال املرفقة، ولذلك ومادامـت              
قد اختارت الطعن من جديد بنفس املسطرة السابقة وهي مسطرة اسـتئنافية،            

 :فإنه ال جيوز هلا أن تطعن يف نفس القرار بطريق استثنائي ثاين
ن حيث أنه لئن كان يتبني من نسخة املقال املرفقـة مبـذكرة جـواب               لك

املطلوب املشار إليها يف الدفع املذكور أعاله، أن الطالبة قدمت فعال طعنا ثانيا             
 بتعرض الغري اخلارج عن اخلصومة على نفـس قـرار           1987 غشت   12يف تاريخ   

تعرضـت عليـه    والذي سبق أن 1982 دجنرب14حمكمة االستئناف الصادر بتاريخ   
 حتـت   1987 يوليوز 2 وبت فيه القرار املطعون فيه بتاريخ        1984 شتنرب 10بتاريخ  

، إال أن طلب النقض املدفوع بعدم قبوله ليس مقـدما ضـد القـرار               5329رقم  
املتعرض عليه أوال وثانيا، بل أنه مقدم ضد القرار الذي بـت يف هـذا التعـرض                 

، مما يكون معه    1982 دجنرب 14لذكر، ال    السابق ا  1987 يوليوز 2والذي صدر بتاريخ    
 .الدفع املثار غري مركز على أساس

 .وفيما يتعلق بالوسيلة الرابعة املستدل بها
 . من قانون املسطرة املدنية303بناء على الفصل 
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ميكن لكل شخص أن يتعرض على حكـم        "حيث ينص هذا الفصل على أنه       
 "وب عنه يف الدعوى قضائي ميس حقوقه إذا كان مل يستدع هو أو من ين

وحيث يؤخذ من أوراق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة            
، أن الزيـاين فتيحـة      5329 حتت رقم    1987 يوليوز 2االستئناف بالرباط يف تاريخ     

قدمت إىل هذه احملكمة مقاال بالتعرض اخلارج عن اخلصومة تتعرض مبقتضاه           
 ملـف   5152 حتت عدد    1982 دجنرب 14يخ  للقرار الصادر من نفس احملكمة يف تار      

، وتوضح فيه أنه مبقتضى عقد عريف مؤرخ ومصادق عليـه يف            150/82مدين رقم   
احلق التجـاري املسـتغل يف      " املغرب سكىن " اشرتت من شركة     1982فاتح نونرب 

 اكدال الرباط وأنه منذ هـذا التـاريخ وهـي           25احملل الكائن بشارع فرنسا رقم      
اري املذكور ومتارس فيه جتارتها إىل حـد اآلن حسـبما           تتصرف يف احملل التج   

 صـدر يف غيبتهـا وبـدون        1982 دجنـرب  14تثبته املعاينة املرفقة، وأنه يف تاريخ       
استدعائها القرار املتعرض عليه السابق الذكر يقضي بإفراغ الشركة املـذكورة           

فيـذه يف   من احملل التجاري املشار إليه، وأنها قد علمت أن هذا القرار سيقع تن            
، وأنه نظرا لكون القرار املذكور ميس حبقوقها ويلحق بهـا           1984 شتنرب 13تاريخ  

أضرارا مادية، فهي تتعرض عليه وتطلب إلغاءه اعتمادا على احلجج املدىل بها،            
وقد أجاب املدعي عليه بأن املتعرضة حسب العقد الذي أدلت به قد اشـرتت              

 تعتمر احملل موضوع النزاع علـى       األصل التجاري من شركة املغرب سكىن اليت      
وجه الكراء منه، وأن هذه الشركة كانت حاضرة يف مسطرة الدعوى الـيت بـت               
فيها القرار املتعرض عليه ودافعت عن حقوقها فيها وبالتايل فإن املتعرضة تعد            
خلفا خاصا هلذه الشركة وحتل حملها بقوة القانون يف مجيع حقوقها اليت هلا أو              

ي ليست غريا يف النزاع مما جيعل تعرضها غري مقبـول شـكال،             عليها ولذلك فه  
فعقبت هذه األخرية بأنها متلك احلق التجاري باحملل موضوع النزاع من عقـد             

 وقبل صدور القرار املتعرض عليه وأن عقد التملك هـذا ثابـت             1982فاتح نونرب 
ـ                 رار التاريخ وال يوجد بامللف ما يفيد أنها قد استدعيت قبـل صـدور هـذا الق

للدفاع عن حقوقها املشروعة أو أنها كانت ممثلة يف الدعوى، وأنه مبجرد متلكها             
للمحل التجاري طلبت من خصم املتعرض ضده تسلم الكراء فرفض ذلك عدة            
مراء كانت آخرها اإلنذار املوجه إليه عن طريق احملكمة الذي بقي بدون جدوى،             

 موضوع النـزاع مـن شـركة        وأنه وقت شرائها احلق التجاري وحق كراء احملل       
 يتعلـق   1982 غشـت  10املغرب سكىن عملت هلا هذه األخرية إجراء مؤرخـا يف           

، وأنها توجد بهذا احملـل منـذ        1982بأداء الكراء للمحل املذكور إىل متم غشت      
 الذي هو تاريخ عقد شراء احلق التجاري وحق كراء احملل، وأنها            1982فاتح نونرب 

 بهذا الشراء، من دون أن يوجه إليهـا طلبـا           قد أعلمت اخلصم املتعرض ضده    
باإلفراغ وال أدخلها يف الدعوى ولذلك فهي تلتمس إلغاء القرار املتعرض عليه يف             
جزئه املتعلق باإلفراغ لكونه ميس حبقوقهـا ويضـر مبصـاحلها وألنـه خـرق               
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، ن وبعـد دراسـة احملكمـة        1955 مايو 24مقتضيات الفصل السادس من ظهري      
ومستنداتها اعتربت أن املتعرضة كانت ممثلة يف القرار املتعرض         لوقائع القضية   

عليه وبالتايل ال ميكن هلا أن تسلك مسطرة التعرض من اخلارج مما يتعني معـه               
 .احلكم بعدم قبوله

 املشـار إليـه يف      1982لكن حيث أنه كما هو ثابت من عقد شراء فاتح نونرب          
ة يف مقال تعرضها من اخلارج، أن       القرار املطعون فيه الذي استندت عليه الطالب      

املكرتيـة األصـلية    " املغرب سكن "هذه األخرية قد اشرتت مبقتضاه من شركة        
للمحل موضوع النزاع، حق األصل التجاري املستغل يف هذا احملل وكـذا حـق              
كراء نفس احملل احملكوم بإفراغه يف القرار املتعرض له، وكما أن هـذا القـرار               

 .1982 دجنرب14 ما تقدم ذكره قد صدر بتاريخ حسبما يتجلى منه وطبق
وحيث يتضح مما ذكر أعاله أن املتعرضة الطالبة مبقتضى عقـد شـرائها             
املومأ إليه تعترب خلفا خاصا للبائعة شركة املغرب سكىن يف حق متلـك األصـل          
التجاري وحق كراء احملل املستغل فيه هذا األصل، وان هذين احلقني وإن كانـا              

ها خالل املرحلة االستئنافية للنظر يف موضوع النزاع الذي مل تستدع           قد عادا إلي  
إليه هي أو من ينوب عنها، وعلى إثر وضع القضية يف املداولة إال أنهما قد نشـأ                 
قبل صدور القرار املتعرض له بنحو شهر ونصف، إذ أنهمـا قـد انـتقال إليهـا                 

قرار املذكور صدر بتاريخ    ، بينما ال  1982مبقتضى عقد ثابت التاريخ يف فاتح نونرب      
، ولذلك ال ميكن بأي حال أن تعترب ممثلة يف الدعوى الـيت صـدر               1982 دجنرب 14

فيها القرار املتعرض له، وال أنها تقوم مقام الشركة احملكوم عليهـا بـاإلفراغ يف               
هذا القرار، بل إنها تعد غريا يف هذه الدعوى ألن حقوقها قد نشأت قبل صـدور                

ال بعده، ومن مثة حيق هلا التعرض له باعتبار أنه ميس حبقوقهـا             القرار املذكور   
ويضر مبصاحلها، وأنها مل تستدع هي أو من ينوب عنها يف الدعوى، تطبيقا ملـا               

 . املذكور طليعته303ينص عليه الفصل 
وحيث إنه مبقتضى ما ذكر، فإن القرار املطعـون فيـه عنـدما اعتـرب أن                

 وأنها تقوم مقام الشركة احملكوم بإفراغها مـن         الطالبة كانت ممثلة يف الدعوى،    
احملل موضوع النزاع وقضى بعدم قبول تعرضها اخلارج عن اخلصومة، يكـون            

 السـابق   303بذلك جمانبا للصواب فيما قضى به وخارقا ملقتضـيات الفصـل            
 .الذكر، وبالتايل فهو معرض للنقض

القضـية  وحيث إن حسن سري العدالة ومصلحة األطراف تقتضـي إحالـة         
 .على نفس احملكمة



 

11 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 هلذه األسباب
املطعـون فيـه وبإحالـة القضـية         قضى الس األعلى بنقض القـرار     

واألطراف على نفس احملكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهـي مرتكبـة              
 .من هيئة أخرى وعلى املطلوب يف النقض بالصائر

لرباط اثر القـرار    كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف با         
 .املطعون فيه أو بطرته

وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حراه يف قاعـة            
اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بساحة اجلوالن بالرباط وكانت اهليئـة           
احلاكمة مرتكبة من السادة رئيس الغرفة السيد حممد اجليدي مقررا وأبو مسـلم             

اب واملدين الزكريي ونور الدين لو باريس مبحضر احملامي العـام السـيد             احلط
 .حممد عزمي ومبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن بولعجول

 

 كاتب الضبط    املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 1448القرار عدد 
 27/6/90املؤرخ يف 

 568/89امللف املدين عدد 
 )نعم(أ جسيم  خط– حتديد املسؤولية –الناقل البحري 

 استبعاد تطبيق مبدأ حتديد مسؤولية الناقل البحري املنصوص عليه يف           ‐
حبري إذا كان الضرر املتنازع بشأنه ناتج عن سـرقة،          . ت.  ق   266الفصل  

 . يتحمل الناقل تبعيته الكاملة–وهي خطأ جسيم 
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 وبعد املداولة طبقا للمداولة

فاد من أوراق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة           حيث يست 
 يف امللـف عـدد   979:  حتت رقـم 3/5/1988 بالدار البيضاء بتاريخ    –االستئناف  

 تقدمت املطلوبة يف النقض شركة التأمني الوفـاق         22/1/85 أنه بتاريخ    1266/87
 محولة من معدات    مبقال للمحكمة االبتدائية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أمنت        

على منت البـاخرة بـانتوس      47: حديدية وقع نقلها مبقتضى وثيقة الشحن عدد      
 لـوحظ خصـاص يف      10/9/84وعند وصوهلا إىل ميناء الدار البيضـاء بتـاريخ          

 درهما، طالبة احلكم على املدعي عليهمـا        17391 و 38البضاعة وأنها أدت مبلغ     
باملبلغ املذكور، فأصدرت احملكمة    ربان الباخرة واملصلحة املشرتكة الفرنسية      

حكمها وفق الطلب وبعد االستئناف من طرف احملكوم عليهما قضـت حمكمـة             
 .بتأييد احلكم املستأنف

 من قـانون املسـطرة   63حيث يعيب الطاعنان على القرار، خرقه للفصل    
املدنية ذلك أن هذا الفصل يوجب على اخلبري إشعار الطرفني باليوم والسـاعة             

قوم فيها بإجناز مهمته، وذلك بواسطة رسـالة مضـمونة مـع االشـعار              اليت سي 
بالتوصل مخسة أيام على األقل قبل املوعد احملدد واحلال أنهما مل يتوصال بأي             
استدعاء حلضور اخلربة، واحملكمة استبعدت مقتضيات هذا الفصل، بعلـة أن           

لقانون البحـري،   اجتهادها استقر على اعتبار اخلربة الناقصة وحىت الباطلة يف ا         
مع أنه ال اجتهاد مع وجود النص، خصوصا وأن عدم حضورهما عمليات اخلربة             
حرمهما من إبداء مالحظاتهما بشأن التحفظات اليت استدل بها متعهـدا لـثمن             
واإلفراغ، وأن القرار املطعون فيه أجاب عن الدفع بعدم توصل الطاعنني بـأي             

 من قانون   63ام اخلبري ألجل الفصل     استدعاء حلضور عملية اخلربة، وعدم احرت     
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 للحضـور   84 أكتـوبر  25املسطرة املدنية عند ادعائه بتوجيه االستدعاء بتاريخ        
 بأنه استقر اجتهاد هذه احملكمة على اعتبار اخلربة الناقصة بـل            26/10/84يوم  

وحىت الباطلة يف نطاق القانون البحري بالنظر للسـرعة الـيت تـتم بهـا تلـك                 
أن هذا التعليل ال ميكن تطبيقه على طردين فـارغني ال يتطلـب     اإلجراءات مع   

 .أية سرعة بإجنازها لكون حملها غري معرض ألي ضرر
 لكن حيث إن اخلربة موضع الوسيلة حبية، وليست قضائية ومـن مت فـال              

 من قانون املسطرة املدنية، وهو تعليـل        63ختضع يف مسطرتها لقواعد الفصل      
القرار املطعون فيه الذي يعترب تعليله املنتقـد زائـدا          معتمد من احلكم املؤيد ب    

مادام مل يثبت أن الغاية منه هي االستئناس بتقرير اخلـربة الباطـل أو النـاقص                
الستخالص بعض املعلومات للبت يف النازلة أو التزيد علـى العلـل املعتمـدة              

طـراف قبـل    والكافية للبت يف النزاع، ومادام الثابت أن اخلبري قام باستدعاء األ          
القيام باخلربة مما يبقى معه الفرعان األوالن من الوسيلة األوىل والثانية على غري             

 .أساس
 :فيما يتعلق بالفرع الثاين من الوسيلة األوىل

حيث يعيب الطاعنان عدم اجلواب، بدعوى أنهما دفعا بأن التحفظات اليت           
ت الرافع، وإمنـا    أشار هلا اخلبري يف تقريره مل تتخذ من طرف مكتب الشحن حت           

عند دخول البضاعة إىل املخازن بعد أن انتقلت حراستها لوكيل الشحن الشيء            
الذي ال ميكن معه األخذ بها يف مواجهة الناقل البحري باعتبار أن مسؤولية هـذا               

 مـن القـانون التجـاري       221 و 218األخري تنتهي حتت الروافع طبقا للفصـلني        
 .البحري

 الفرع من الوسيلة فإن القرار املطعون فيه أجـاب          لكن خالفا ملا عابه هذا    
عما متسك به الطاعنان بأن اخلبري أشار إىل حتفظات مكتـب الشـحن سـاعة               

 وهي موقعة   3 و 2: اإلفراغ وهي دقيقة وتتعلق بإفراغ طردين فارغني حتت عدد          
 .من ممثل الربان، مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غري مقبولة

 :فرع الثاين من الوسيلة الثانيةفيما يتعلق بال
 من القانون   266حيث يعيب الطاعنان على القرار، خرق مقتضيات الفصل         

التجاري البحري، بدعوى أن املشرع املغريب حصر مسؤولية الربـان يف حـدود             
ألف درهم، عن كل طرد طبقا للفصل املذكور، إال أن احملكمة استبعدت تطبيق             

ل ال حمل ألعماله لكون األمـر يتعلـق بسـرقات،    هذا الفصل بعلة أن هذا الفص     
وهي من األخطاء اجلسيمة اليت حتمل الربان كامل التعويض بصرف النظر عـن             
الفصل املذكور، مع أن هذا الفصل مل يشرتط يف تطبيق التحديـد القـانوين أي               
شيء لكونه جاء عاما وشامال جلميع حاالت املطالبة بـالتعويض وكيفمـا كـان              
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متخض عنه الضرر باإلضافة إىل أن اهز الذي يتحمل مسـؤولية           السبب الذي   
أداء التعويض ال ميكنه أن ميارس املراقبة الفعلية على األعوان التابعني للبـاخرة             
حبكم أن مقره يوجد يف بلدة ما بينما أن هؤالء األعوان يؤذون عملهم على مـنت                

ـ          د القـانوين للمسـؤولية     الباخرة يف أعايل البحار لذا وضع املشرع مبدأ التحدي
 .وأضفى عليه صبغة النظام العام

لكن حيث إن القرار املطعون فيه أبعد وعن صـواب تطبيـق مقتضـيات              
 من القانون التجاري البحري عن النازلة باعتبار أن الضرر ناتج عن            266الفصل  

 من الناقل يتحمل تبعيتـه الكاملـة،        ‐ كما يقول القرار   –سرقة وهي خطأ جسيم     
 .ون معه الفرع من الوسيلة على غري أساسمما يك

 هلذه األسباب
 .، ويتحمل الطاعنني املصاريفقضى الس األعلى برفض الطلب

وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعـة            
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن            

 وأمحـد   –فة السيد حممد بناين واملستشارين حممد الـدميلي مقـررا           رئيس الغر 
محدوش وعبد اهللا زيدان وحممد الشرقاوي مبحضر احملامي العام السيدة أمينة           

 .بنشقرون ومبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن اخليلي
 

 كاتب اجللسة   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 695القرار عدد 
 13/03/1991املؤرخ يف 

 1489/90امللف املدين عدد 
 . إعالم املكري– ة االنتفاع حبق األسبقي–أصل جتاري 

 24/5/55 من ظهري    12االنتفاع حبق األسبقية املنصوص عليه يف الفصل         ‐
يستوجب إعالم املكري وقت اإلفراغ أو بعد ذلك بثالثـة أشـهر علـى              

مضـمونة  أو برسـالة    . م.م. من ق  37/38/39األكثر وفق أحكام الفصول     
 .الوصول مصحوبة باإلشعار بالتسليم

 .عدم توصل املكري لعدم سحب اإلعالم بالربيد ال يقوم مقام التوصل ‐
تبليغ الرغبة من االنتفاع باحلق املذكور إىل دفاع املكـري بعـد انتهـاء               ‐

 .‐ ال –دعوى املنازعة وإحداثه كل أثر 

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

  طبقا للقانونوبعد املداولة
 فيما خيص الوسيلة األوىل والفرع الثاين من الوسيلة الرابعة 

 28حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيـه الصـادر بتـاريخ              
 أن هنـري    1970/87 عن حمكمة االستئناف بالبيضاء موضوع امللـف         1989مارس

يني مالهـي وحانـة     كاطانيا كيسليسى انطونيت قدما مقاال نفاده أنهما كانا مكرت        
 بالدار البيضاء فتوصال بإنذار من      60للمشروبات كائن بشارع مرس السلطان رقم       

مالكتهما شركة مسانا تدعوهما إىل إفراغه من أجل اهلدم وإعادة البناء فأصدرت            
 باملصادقة على اإلنـذار     1975 يونيو 10احملكمة االبتدائية بالبيضاء حكما بتاريخ      

ابل تعويض يساوي سومة كراء مدة ثالثة سـنوات وأيدتـه           وبإفراغ هذا احملل مق   
حمكمة االستئناف دون األمر بإجراء اخلربة املطلوبة لتحديد التعويض االمجـايل           
فتم الطعن يف هذا القرار بالنقض غري أن املالكة سعت إىل تنفيـذ هـذا القـرار            

ى اصـدر    بيد أن الس األعل    1977 مارس 8االستئنايف وأفرغت املدعني بتاريخ     
 بنقض القرار االستئنايف املذكور بإحالة القضـية علـى       1978 يونيو 2قرارا بتاريخ   

 بـإجراء خـربة وفـق       1979 دجنـرب  11نفس احملكمة اليت أصدرت قرارا بتاريخ       
 انتهت باقرتاحها التعويض احملتمـل يف مبلـغ         1955 ماي 24 من ظهري    20الفصل  

 بإجراء خربة   1984 أكتوبر 12بتاريخ   درهم مث أصدرت قرارا متهيديا ثانيا        460 000
 درهم وتبعا لـذلك أصـدرت قـرار         696 000انتهت باقرتاحها التعويض يف مبلغ      
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 باملصادقة على اخلربة األخرية فأنـذر املـدعيان شـركة           1985 دجنرب 26بتاريخ  
 وتـاريخ   504مسانا بأداء التعويض املذكور مبقتضى رسالة مضمونة حاملة لرقم          

 1أن هذه األخرية مل تقم بهدم العمارة وإعادة بنائهـا منـذ            بسبب   1986 مارس 24
تاريخ أفرغها مما تكون قد أوقعت احملاكم يف الغلـط لتحصـل علـى اإلفـراغ                

 من الظهـري    12بطريقة شرعية ومل حترتم مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل          
زام  من نفس القانون اللذين يقضيان بـالت 14 و13أعاله اليت حتيل على الفصلني  

املكرية بان تعيد ملكرتييها حمال يف العمارة املعاد بناؤه تكون له مساحة معادلـة              
للمحل املعتمر سابقا لذا يلتمسان احلكم على شـركة مسانـا بـأداء التعـويض               

 مـارس   8 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تـاريخ          696 000احملدد يف مبلغ    
 برفض الطلب   1987 فرباير 19كما بتاريخ   فأصدرت احملكمة االبتدائية بالبيضاء ح    

وبعد استئنافه أصدرت حمكمة االستئناف قرار بإلغاء احلكم املستأنف واحلكـم           
 درهم مـع الفوائـد      696 000من جديد على شركة مسانا بأدائها للمدعيني مبلغ         

  .1986 أبريل15القانونية ابتداء من تاريخ 
 13خرق مقتضيات الفصـل     حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه        

 من قـانون املسـطرة املدنيـة        39.38.37 وخرق الفصول    1955 ماي 24من ظهري   
 من قانون االلتزامات والعقود واخلطأ يف التعليـل وتناقضـه           929وخرق الفصل   

ذلك أنه لكي يتأتى للمكرتي املطالبة حبق األسبقية املنصوص عليه يف الفصلني            
يه إخبار رب امللك بذلك إما مبجرد مغـادرة          من نفس الظهري يتعني عل     12 و 11

املكرتي العني املكرتاة أو بعدها بثالثة أشهر على األكثر بـإعالم وفـق الصـور               
وحيـث  " وأن القرار املطعون فيه بقوله       39 و 38 و 37املنصوص إليها يف الفصول     

خالفا ملا تزعمه املطعون ضدها فإن املكرتيني وقد أفرغا من احملـل املـؤجر              
 قاما بتوجيه رسائل املطالبة باحلق يف الرجوع بعـد إنهـاء            1977 مارس 6خ  بتاري

األشغال داخل أجل الثالثة أشهر القانونية إذ وجهـا رسـالة لشـركة مسانـا يف                
عنوانهما االجتماعي الذي كان موضوعا رهن إشارتهما بالربيد، خصوصـا وأنـه            

خابرة مـع الشـركة     كان مضمونا باإلضافة إىل توجيه رسالتني أخريني حملل امل        
 مما يكـون  1977 أبريل16املكرية لدى حماميها يف املساطري السابقة وذلك بتاريخ        

يكون قد خرق   " مع متسك املطعون ضدها بعدم توصل مسريها غري ذي وجاهة         
 املذكور وفصول قانون املسطرة املدنية عندما أعطى للتبليغ وفـق           13الفصل  

الطاعنة متسكت بعدم توصلها بأي إنذار،      املقتضيات أعاله تفسريا خاطئا، إذن      
فإن كان الثابت أن اإلنذار املضمون يكون قد توصل به األسـتاذ حممـد رجـاء                

 1972بنسودة الذي كان ينوب على الطاعنة يف املساطر السابقة يف غضون سنة             
 انتهت بعد صدور    12/10/1976انتهت بعد صدور قرار حمكمة االستئناف بتاريخ        

 األمر  1977 مارس 8 وتنفيذه مت بتاريخ     12/10/1976ستئناف بتاريخ   قرار حمكمة اال  
الذي مل يبق معه جمال للقول بنيابة هذا احملامي بعد هذا التـاريخ ألن الوكالـة                
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انتهت قانونا، بتنفيذ العملية اليت أعطيت مكن أجلها ويكون قـد خـرق أحكـام               
س األعلى على هـذا      من قانون االلتزامات والعقود ولقد سار ال       929الفصل  

املنوال وأن هذا القرار بقوله لئن كان صحيحا ما متسكت به املطعـون ضـدها               
من أنها مل تقم بأي حتايل أو تدليس لكون التنبيه باإلخالء الذي وجهته مل يتضمن               
سوى الرغبة يف تغيري شامل للفندق مبا فيه الطابق األرضي وأنها يف الواقع قامت              

 من الظهري مـن     20 كذلك فإنها تتناىف مع مضمون الفصل        بأكثر من ذلك، وبقوله   
حيث حقيقة السبب الذي مت عليه التنبيه باإلخالء إذ كان على املالكة وقد بـين               

 البناء املذكور تتضمن    تاإلفراغ املأمور به على أن تقوم باهلدم الفعلي ألساسيا        
 .تعليلني متناقضني مما يتعني نقضه

 فـإن علـى املكـرتي       1955 ماي 24ن ظهري    م 13حيث إنه مبقتضى الفصل     
 من الظهـري    12الراغب يف االنتفاع حبق األسبقية املنصوص عليه أما يف الفصل           

الذي أسس عليه القرار القاضي بإفراغ املطلوبني يف النقض ومنحهما تعويضات           
عن اإلفراغ للهدم وإعادة البناء ال أن خيرب رب امللك بذلك وقت خروجـه مـن                

 منصـوص   ود خروجه منه بثالثة أشهر على األكثر بإعالم طبق ما ه          املكان أو بع  
 من قانون املسطرة املدنية أو برسالة مضمونة مع         39 و 38 و 37عليه يف الفصول    

االشعار بالتوصل وال يوجب على املكري إعالم املكرتي باستعداده إلبرام عقدة           
والقـرار املطعـون    جديدة معه إال إذا توصل باإلعالم املتضمن لرغبة املكرتين          

على رب  " عن توصل رب امللك باإلعالم بالرغبة     "فيه الذي رتب اآلثار القانونية      
امللك الذي ثبت أنه مل يتوصل بهذا اإلعالم لعدم سحبه مـن الربيـد والـذي ال       
يقوم مقام التوصل يكون قد خالف املقتضيات القانونية املذكورة رغم التبليـغ            

انتهاء املنازعة والذي مل تبق له بسبب ذلك نيابـة          الواقع حملامي الطاعنة بعد     
 من قانون االلتزامـات والعقـود وبالتـايل يكـون           929عنها عمال بأحكام الفصل     

 .معرضا للنقض
 لتعلـق مقاهلمـا     2744/90 و 12229/90وبناء على قرار ضم امللفني عـدد        

 .بطاعنة واحدة ضد قرار واحد يف مواجهة املطلوبني يف النقض

 بابهلذه األس
 املطعون فيه وبإحالة القضـية علـى        قضى الس األعلى بنقض القرار    

نفس احملكمة لتبت فيها من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقـا للقـانون               
 .والصائر على املطلوبني يف النقض

كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بالبيضاء اثر القرار            
 .املطعون فيه أو بطرته
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ه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعـة            وب
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن            

 –رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة عبد اهللا زيـدان مقـررا              
عـام السـيدة أمينـة       ومبحضر احملـامي ال    – حممد الديلمي    –حممد الشرقاوي   

 .بنشقرون ومبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن اخليلي
 

 كاتب اجللسة    املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 1015القرار عدد 
 15/4/92املؤرخ يف 

 367/83امللف املدين عدد 
 املفهوم – إنذار الحق يتعلق بالسومة الكرائية – التنازل –إنذار باإلخالء 
 )نعم(الضيق للتنازل 

تنازل املكرية عن اإلنذار بـاإلخالء املبعـوث مـن طرفهـا إىل املكـرتى               
املؤسس على الرغبة يف الكراء املقامة يف شأنه دعـوى املصـاحلة الـيت              
انتهت باإلشهاد على التنازل ال يسري مفعوله على اإلنذار املوجه الحقـا            

 .املؤسس على امتناع املكرتية عن أداء الفرق بني السومتني
تنازل عن احلق جيب أن يكون له مفهوم ضيق وال يسوغ التوسـع فيـه                ال

 .عن طريق التأويل
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               
ن الطاعنـة    أ 762 حتت رقـم     18/5/82حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ      

أقامت دعوى تعرض فيها أنها أكرت للمدعى عليه الرامي أمحد حمال للتجـارة،             
وأنها وجهت إليه تنبيها باإلخالء لعدم أداء واجب الكـراء مـع إمكانيـة قبـول                
التجديد يف حالة األداء داخل األسبوع على أساس سومة كرائية جديـدة قـدرها              

ب الكراء يف األجـل احملـدد لـه ومل           درهم إال أن املدعى عليه مل يؤد واج        400
يتقدم بدعوى الصلح داخل األجل القانوين مما جيعله قابال للشروط املقرتحـة            
عليه من أجل جتديد عقد الكراء طالبة املصادقة على التنبيه باإلخالء املـؤرخ             

 درهم مع احلكم على املدعى  400 والقاضي بأن السومة الكرائية هي       10/4/79يف  
 شـهور، فأصـدرت     8 درهم الفرق بني السـومتني عـن         3640مبلغ  عليه بأداء   

 400 حكمها باملصادقة على التنبيه باإلخالء وبأن السومة الكرائية هـي            احملكمة
 درهـم الفـرق بـني السـومتني، وبعـد           3640درهم وبأداء املدعى عليه مبلـغ       

االستئناف من طرف احملكوم عليه قضت حمكمـة االسـتئناف بإلغـاء احلكـم              
 .واحلكم من جديد برفض الطلبني. تأنفاملس
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حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس، وخرق الفصـل            
 من ظهري االلتزامات والعقود ذلك أن القرار املطعون فيه عندما اعتـرب أن              467

 يعترب تنازال عـن التنبيـه       13/3/79تنازل الطاعنة عن التنبيه باإلخالء املؤرخ يف        
 قـد ألغـاه التنبيـه       16/4/78وان التنبيه باإلخالء املؤرخ يف      . حق له باإلخالء الال 

 واملتنازل عنه مع أن الطاعنة تنازلت عن التنبيه األول فقط           13/3/79املؤرخ يف   
وخالفا ملا ورد يف تعليل احملكمة فإن التنبيه األول بين على مراجعة الكراء فقط              

صفة ثانوية وعارضة على مراجعة     والثاين على عدم أداء الكراء بصفة أساسية وب       
الكراء يف حالة ما إذا بادر املكرتي إىل أداء ما بذمته مث إن التنازل ينبغـي لكـي                  

كما أنه ينبغي أن يكون له مفهوم ضيق وحسب ما يظهـر            . يعترب أن يكون صرحيا   
من األلفاظ املستعملة ممن أجراه، ويف هذه النازلة فإن الطاعنة كما هو مسجل             

جللسة، وكما يعرتف املطلوب يف النقض تنازلت عن حقها يف مراجعة           يف حمضر ا  
 وأن الفصل   16/4/79الكراء وكذا عن حقها يف استعمال التنبيه باإلخالء املؤرخ يف           

 من ظهري االلتزامات والعقود ينص يف فقرته األخرية على أن العقـود الـيت               467
نازل، والقرار املطعون فيه    يثور حوهلا الشك ال يصح أن تعقد أساسا الستنتاج الت         

 يعتـرب   16/4/79عندما استنتج بأن تنازل الطاعنة عن التنبيه باإلخالء املؤرخ يف           
 يكون غري مرتكـز علـى أسـاس، وخرقـا           13/3/79تنازال عن التنبيه املؤرخ يف      

 .للقانون
حيث تبني صحة ما عابته الوسيلة، ذلك أن تنازل الطاعنـة عـن اإلنـذار               

 املبين على الرغبة يف الكراء املوجه للمطلوبـة املقامـة يف            13/3/79املؤرخ يف   
شأنه دعوى املصاحلة اليت انتهت باإلشهاد علـى التنـازل املـذكور ال يسـري               

 املبين على امتناع املكرتي     16/4/79مفعوله إىل اإلنذار املوجه للمطلوب بتاريخ       
ون فيه الذي اعترب    عن أداء الفرق بني السومتني القدمية واجلديدة والقرار املطع        

تنازل الطاعنة عن اإلنذار األول معناه تنازهلا عن الثاين مادام قد صـدر قبـل               
بكونه قد خرق   . صدور القرار بالتنازل، يكون أول التنازل املذكور تنازال عن احلق         

ع الذي ينص أن التنازل عن احلق جيب أن يكون          .ل. من ق  467مقتضيات الفصل   
التوسع فيه عن طريق التأويل، والعقـود الـيت يثـور           له مفهوم ضيق، وال يسوغ      

الشك حول مدلوهلا ال تصلح أساسا الستنتاج التنازل منها لكون التنازل صرحيا            
 ويثور الشك حول تعلقه باإلنذار الثاين وبالتـايل يكـون           13/3/79يف تعلقه بإنذار    
 .معرضا للنقض

قـرر الـس    وحيث إنه اعتبارا حلسن سري العدالة، ومصلحة الطـرفني          
 .األعلى إحالة القضية على نفس احملكمة املصدرة للقرار املطعون فيه
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 من أجل ذلك
، وبإحالة امللف على نفـس احملكمـة        قضى الس األعلى بنقض القرار    

وهي مرتكبـة مـن هيئـة أخـرى وبتحميـل           . لتبت فيه من جديد طبق القانون     
 .املطلوب يف النقض املصاريف

هذا يف سجالت  حمكمة االستئناف بالبيضاء اثر القرار         كما قرر إثبات حكمه     
 .املطعون فيه أو بطرته

وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعـاله بقاعـة            
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن            

ة حممد الديلمي مقررا حممد     رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين الساد      
ومبحضر احملامي العام السيد عبد الواحـد السـراج          الشرقاوي عبد اهللا زيدان   

 .ومبساعدة كاتب الضبط السيد حسن اخليلي
 

 كاتب اجللسة    املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 1738القرار عدد 
 1/7/92املؤرخ يف 

 2896/88امللف املدين عدد 
 ضرر ناتج عن صدام –تحديد القانوين للمسؤولية  ال–النقل البحري 

 .حبرية
ت حبـري بشـأن التحديـد القـانوين         . ق 124تطبيق أحكـام الفصـل       ‐

للمسؤولية ال تقتصر على االلتزامات الناشئة عن املسؤولية التقصريية بل          
وكذلك الناجتة عن املسؤولية التعاقدية، والقـرار الـذي أبعـد متسـك             

انوين بعلة أن الضرر غري ناتج عن صـدام حبـري           الطاعنني بالتحديد الق  
 .يكون قد خرق املقتضيات املذكورة

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى 

 وبعد املداولة طبقا للقانون
يف شأن الدفع بعدم القبول املثار من املطلوب بدعوى أن الطـالبني نفـذا              

م، املشمول بالنفاذ   القرار املطعون فيه حاليا دون أدىن حتفظ لكون تنفيذ احلك         
املعجل أو القابل للتنفيذ بصدوره من حمكمة الدرجة الثانية عن اختيار ال ميكن             
أن يستفاد منه رضا احملكوم عليه وبالتايل تنازله عن حقه يف الطعن فيه ألنه ال               
ميكن منع التنفيذ أو تأخريه يف هذه احلالة وينبغي أن يكون القبول الضمين قبـل               

 23/7/88 والطعـن مت بتـاريخ       16/6/88بينما التنفيذ مت بتـاريخ      الطعن ال بعده    
 .ويكون الدفع بالتايل غري مقبول

 حيث يستفاد من وثائق امللف والقرار املطعون فيه الصادر عـن حمكمـة             
 أن  1208/84 يف امللـف عـدد       1985 يوليـوز  16االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ     

قال أمـام احملكمـة االبتدائيـة بالـدار         شركة التأمني امللكي املغريب تقدمت مب     
البيضاء عرضت فيه أنها بصفتها مؤمنة حبرية ضمنت نقل بضاعة تتكـون مـن      

 على ظهري   3 محولة من احلديد املصفح نقلت مبقتضى وثيقة الشحن رقم           266
الباخرة سراس سوبوت من بلغاريا إىل الدار البيضاء اليت وصلت إليهـا بتـاريخ              

 عند تسليم البضاعة للمرسل إليها شركة انتريفري لوحظت          غري أنه  27/12/1976
فيها أضرار خمتلفة عاينها اخلبري السيد عبد احلي بالمني واليت بلـغ جمموعهـا              

 درهما وقد وجهت رسائل االحتجاج يف ابانها إىل ممثل الناقل البحري            121.313.13
 من  262ل  والذي أعفى املدعية من آجال سقوط احلق املنصوص عليها يف الفص          
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 والتمست استدعاء ربان البـاخرة سـراس سـوبوت          –القانون التجاري البحري    
بصفته ممثال هز ومالك هذه الباخرة وشركة املالحة البحرية البلغارية فارنـا       
واحلكم عليهما تضامنا بينهما بأدائهما للمدعية زيادة على الفوائد القانونية ابتداء           

 درهما وتقدم املدعى عليهما مبقـال رام        123.413.13من يوم الطلب مبلغا قدره      
إىل إدخال مكتب الشحن واإلفراغ والوكيل القضائي باملغرب والتمسا احلكم على           
األول بضمان املدعني واحللول حملهما يف أداء مجيع املبالغ اليت قد حيكم بهـا              

حة عليه لفائدة الشركة املدعية وقضت احملكمة على ربان الباخرة وشركة املال          
 درهما مع الفوائد القانونية من تـاريخ الطلـب واسـتأنفه       123413.13بأداء مبلغ   

 .احملكوم عليهما وأيدته حمكمة االستئناف
 يف شأن الفرع الثاين من الوسيلة األوىل

 من القـانون التجـاري      124حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل        
 متتيعهـا بالتحديـد القـانوين       البحري ذلك أنهما تقدما بدفع احتيـاطي رام إىل        

 من القانون التجاري البحري وحصـر       124للمسؤولية املنصوص عليه يف الفصل      
 درهما عن كل طن حجمي واحملكمة أجابت عن هـذا           138مسؤوليتهما يف مبلغ    

 املذكور ال تقتصر على االلتزامات الناشئة       124مع أن مقتضيات الفصل     " الدفع  
ل وكذلك الناجتة عن املسؤولية التعاقدية ومن هـذا         عن املسؤولية التقصريية ب   

أن طلب التعويض املقدم يف مواجهة الطاعنني أساسه هو عقد النقل البحـري             
املربم بني مالك السفينة بواسطة الربان وبني الشاحن مما ال جمال لالستناد إىل             
نظريات فقهية خمالفة للمقتضيات املـذكورة ممـا يسـتوجب نقـض القـرار              

 .ن فيهاملطعو
مالـك  " من القانون التجاري البحري جيعـل        124حيث إنه إذا كان الفصل      

السفينة مسؤوال شخصيا يف حدود القيمة احلقيقية للسفينة وتوابعهـا أو القيمـة         
 عن كل طن حجمي االلتزامـات       138القانونية هلا احملددة يف مبلغ أقصى قدره        

 طرف الربان يف نطاق صالحياته      الناشئة عن األفعال املنجزة والعقود املربمة من      
دون أن يقصر التحديد املذكور على احلالة اليت ينتج فيها الضرر عن            " القانونية

صدام حبري أي عن املسؤولية التقصريية وال أن جيعله شـامال لكـل العقـود               
وبصفة مطلقة فإن القرار املطعون فيه الذي أبعد متسك الطاعنني بالتحديـد            

يكون قد خرق املقتضيات    " لضرر غري ناتج عن صدام حبري     أن ا "القانوين بعلة   
 .املذكورة

وحيث ان حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يستلزمان إحالة القضـية           
 .على نفس احملكمة
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 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية والطرفني          

 أخـرى طبـق القـانون وعلـى         على نفس احملكمة لتبت فيها من جديد بهيئـة        
 .   املطلوبني يف النقض الصائر

كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بالدار البيضاء اثـر             
 .القرار املطعون فيه أو بطرته

وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعـاله بقاعـة            
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن       اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط      

رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة حممد الشـرقاوي مقـررا            
أمحد ومبحضر احملامي العام السيد       عبد اهللا زيدان   ‐حممد االدريسي العمراوي    

 .عبد الواحد السراج ومبساعدة كاتب الضبط السيد حسن اخليلي
 

 كاتب اجللسة   رر  املستشار املق   رئيس الغرفة
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 3066القرار عدد 
 23/12/1992املؤرخ يف 

 1458/89امللف املدين عدد 
 – ارتكاب التابع للسرقة –مسؤولية ربان الباخرة 

 .ع يقصر احلجية على الوقائع املثبتة.ل. من ق418الفصل  ‐
اعتماد احملكمة على ما ورد حبكم أجنيب من وصف السرقة الواقعة من  ‐

 – ال –ن بأنه قرصنة تابعي الربا
السرقة اليت يقوم بها تابعو الناقل تدخل يف باب الغش الذي ال يعفي  ‐

الربان من املسؤولية القائمة يف نطاق القواعد العامة اسمة يف 
 .فقدان املدعية لزبنائها وليس يف فقدان البضاعة
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 يما خيص الوسائل الثانية والرابعة واخلامسةف
حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 

 أن شركة 483/86 عن حمكمة االستئناف بالبيضاء موضوع امللف 29/12/87
قدمت مقاال مفاده أنها قامت بشحن بضائع " منطكس"املصانع الوطنية 

بواخر موندرا وماصاليا وكوكاالن وكابريز بواسطة شركة كومارين على منت 
 20وكوتيتيال اليت على ملك شركة فابر يف اجتاه الكويت يف الفرتة املرتاوحة بني 

 فلم تقم هذه األخرية بنقل البضاعة إىل هذا القطر بل حولتها 77 يناير4 و76نونرب
صل إليه إىل ميناء مارسيليا ومنه إىل الكويت بواسطة باخرة البريوس اليت مل ت

بعد، فتوصلت املدعية باحتجاجات عديدة من زبنائها وتبادلت برقيات مع 
ممثلها بالكويت أسفرت عن إفادة أن هذه الباخرة األخرية اختفت وبقيت 
البضاعة املنقولة جمهولة وبذلك تكون مسؤولية شركيت فابر وكومارين ثابتة 

الذي ينص على أن  من القانون التجاري البحري املغريب 253طبقا للفصل 
مسلم وثيقة الشحن مباشرة ملزم إىل نهاية السفر بالنسبة جلميع الدعاوى 
الناجتة عن هذه الوثيقة وانه مسؤول وضامن جلميع أفعال الناقلني التابعني 
الذي توصلوا بالبضاعة ولئن كانت املدعية قد تسلمت مثن البضاعة ألن بيعها 

سلمتها إىل املرسل إليه وفق االتفاقات مت على أساس بيع وثائق الشحن اليت 
اجلاري بها العمل مع زبنائها فإن املدعية قد حلقها ضرر جسيم من شركة فابر 
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اليت تعهدت بنقل البضاعة إىل الكويت قد تفاوضت مع ناقل حبري آخر 
مبرسيليا فكان يتعني عليها أن تتخذ مجيع االحتياطات والضمانات لكي يتم نقل 

ن الظروف غري أن هذا الناقل األخري قد احتفظ بهذه البضائع البضائع يف أحس
مما ترتب عنه أن زبناء املدعية الذين أدوا مثن هذه األخرية فضاعت يف سوق 
مهم بصفة نهائية تقدر قيمته سنويا يف مبلغ مليون دوالر لذا تلتمس احلكم على 

دوالر أي ما  80 000شركيت فابرو كومارين بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 
 درهم فطلبت املدعى عليها إدخال شركة اوروفرت يف الدعوى 360 000يساوي 

 بإجراء خربة انتهت 83 يناير5فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما متهيديا بتاريخ 
 حكما وفق 85 مارس20 دوالر وتبعا لذلك أصدرت بتاريخ 80 000باقرتاح مبلغ 

عوى وبعد استئناف اصليا وفرعيا الطلب مع إخراج شركة اوروفرت من الد
أصدرت حمكمة االستئناف قرارا بإلغاء احلكمني التمهيدي والبات واحلكم من 

 .جديد برفض الطلب
 من 481 و261حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق الفصلني 

 من القانون البحري وانعدام 264 و207 و206قانون االلتزامات والعقود والفصول 
عليل وعدم األساس القانوين، ذلك أن حمكمة االستئناف اعتربت أن حامل الت

سند الشحن له وحده احلق يف تقدمي دعوى من أجل املطالبة بالتعويض رغم 
كون الطاعنة أكدت بأنها تتقدم بطلبها يف إطار القانون العام وأن الضرر 

بالبضاعة التجاري الذي حلق بها خيتلف عن الضرر الناتج عن عدم التوصل 
 5/1/83بالنسبة للمرسل إليه ملغيا قرارها املطعون فيه احلكم الصادر بتاريخ 

القاضي مبسؤولية املدعى عليهما ألنهما أخطئا يف اختيار الوكيل الذي كلف 
بامتام النقل والذي اختفى فجأة دون أن تبني هذه سبب هذا االلغاء سيما وان 

 يف وقوع الضرر راجع إىل اختيار باخرة الطاعنة قد متسكت بكون اخلطأ املباشر
ال تتضمن على أية ضمانة ومن الثابت أن شركة املالحة تتوفر على باخرة واحدة 
ال تتضمن أية ضمانة بالنسبة ملصري البضائع ولو كانت الشركة للمالحة اليت 
تعاقدت معها الطاعنة قامت بابرام عقدة مع شركة مالحة أخرى معروفة 

نات كافية ملا وقع ما وقع أي االختفاء املفاجئ للباخرة وتتوفر على ضما
والبضائع ويكون هذا اخلطأ يف االختيار من طرف حمرتف تسبب يف الضرر 
التجاري للطاعنة وأنها عندما اعتربت بأن التوفر على سند الشحن وحده يثبت 
الصفة للتقاضي وذلك رغم كون املقتضيات القانونية تنص على مسؤولية 

 البحري جتاه من سلمه البضاعة وذلك إىل غاية انتهاء النقل البحري وأن الناقل
املقتضيات املتعلقة بضرورة التوفر على سند الشحن هي متعلقة بالدعاوى 
املتعلقة بالبضائع باستثناء املسؤولية اليت متكن أن تنتج عن أخطاء ارتكبها 

مة من طرف الطاعنة الناقل البحري وتسببت يف أضرار أخرى وأن الدعوى املقد
يف إطار القانون العام للمطالبة بتعويض الضرر التجاري الذي حلق بها نتيجة 
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فقدان زبناء بالكويت نتيجة تصرف الناقل البحري وأن هدف املشرع عندما نص 
على ضرورة التوفر على سند الشحن هو تفادي تقدمي أكثر من دعوى واحدة 

 وأنه إذا كان األمر يتعلق بطلب ال يرمي إىل جتاه الناقل البحري يف شأن البضائع
احلصول على البضائع أو قيمتها فإن ذلك خيضع إىل القانون العام وبالتايل فإنه 
ال يوجد ما يربر املطالبة بثبوت الصفة بسند الشحن وهكذا فإن سند الشحن 
هو مرتبط بالبضائع والنزاعات والدعاوى اليت ميكن أن تنتج عن هذه البضائع 

إنها عندما اعتربت أن حكم احملكمة االبتدائية مبارسيليا يكون حجة كافية و
لثبوت كون ربان الباخرة ارتكب عمل قرصنة تعفي الناقل البحري من كل 
مسؤولية رغم أن الطاعنة مل تكن طرفا يف النزاع الذي عرض على هذه احملكمة 

يب وحجية احلكم اليت طبقت القانون الفرنسي الذي خيتلف عن القانون املغر
األجنيب تنحصر يف الوقائع وال متتد إىل التعليالت ونظرية القرصنة يف امليدان 
البحري هي نظرية قانونية هلا شروطها اخلاصة وال تكون يف حد ذاتها وقائع بل 

 املشار إليه أعاله تكتسي 264هي حتليل قانوين للوقائع ومقتضيات الفصل 
 مجيع شروط سندات الفصل كيفما كان امسها صبغة النظام العام واليت تعترب

اليت ترمي إىل اعفاء الناقل البحري من مسؤوليته أو إىل تغيري قواعد االختصاص 
باطلة وهذا ما سار عليه الس األعلى مما يكون معه القرار املطعون فيه غري 

 .مرتكز على أساس ومنعدم التعليل
 الطاعنة الرامي إىل مساءلة حيث إن القرار املطعون فيه الذي رفض طلب

الناقل البحري الذي عمد الربان التابع له لسرقة بضاعة باعتها الطاعنة 
للمرسل إليه وحصلت على قيمتها وكلفته بنقلها إليه أدى إىل تضررها املتمثل يف 
فقدها للزبون معتمدا على حكم أجنيب قضى بعدم مساءلة الناقل يف مواجهة 

ن ما قام به الربان يعترب من قبيل القرصنة الذي يدخل يف املرسل إليه ومعتربا أ
باب القوة القاهرة يعفي الناقل من املسؤولية وبعلة أن احلكم املذكور يعترب 

 من قانون االلتزامات والعقود 418حجة على الوقائع اليت أثبتها عمال بالفصل 
املسؤولية وأنه إذا كان فعل القرصنة املرتكب من الربان يعفي الناقل من 

العقدية فباالحرى ال ميكن اعتباره خطأ تقصرييا ميكن أن يتحمله مالكو السفينة 
 املذكور يقصر احلجية على الوقائع دون 418أو جمهزوها يف حني أن الفصل 

الوصف والقرار املطعون فيه اعتمد وصف واقع السرقة بأنه قرصنة مع ان 
 باب الغش الذي ال يعفيه من السرقة اليت يقوم بها تابعو الناقل تدخل يف

املسؤولية ويف حني أن طلب الطاعنة مقدم يف نطاق القواعد العامة للمسؤولية 
عن الضرر الذي حلقها من جراء فقدان زبنائها وليس على قيمة البضاعة 

إىل أن الدعوى ال تسمع من الشاحن يف "الضائعة حىت يستند يف رفض الطلب 
 النقل بواسطة سندات الشحن االمسية لكون احلق مواجهة الناقل البحري إذا مت

الن موضع الدعوى يدخل يف نطاق " يندمج يف سند الشحن ذاته وينقل بانتقاله
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االستناد الوارد يف املبدأ املذكور، إذ هو يدخل يف حالة الضرر املعني بالشاحن 
صل وحده وفق ما أورده القرار يف تعليله مما يكون، معه قد خرق مقتضيات الف

 .املذكور ومعرضا للنقض

 هلذه األسباب
 املطعون فيه وبإحالة القضـية علـى        قضى الس األعلى بنقض القرار    

نفس احملكمة لتبت فيها من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقـانون و               
 .   الصائر على املطلوب يف النقض

لبيضاء اثـر   كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بالدار ا          
 .احلكم املطعون فيه أو بطرته

وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعـاله بقاعـة            
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن            
رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة امحد محدوش مقررا حممد           

 ومبحضـر احملـامي العـام       ‐ االدريسي العمراوي    ‐ حممد الديلمي    –الشرقاوي  
 السيدة أمينة بنشقرون ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة محوش

 

         كاتب اجللسة   املستشار املقرر  رئيس الغرفة        
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 1068القرار عدد 
 28/4/93املؤرخ يف 

 2280/87امللف املدين عدد 
 . ثبوت الصفة لصحة االلتزام–عقار  بيع –شركة مساهمة 

صحة االلتزام ببيع عقار يف ملك شركة مساهمة يقتضي ثبوت صفة 
 الشخص الذي وقع باسم الشركة باعتباره مسريا هلا عند حصول التصرف

 .البيع الصادر عن غري الوكيل أو عن جتاوز حدود وكالته ال يلزم املالك
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 د املداولة طبقا للقانونوبع

حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر من 
 يف امللف عدد 1544 حتت عدد 30/9/86حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

 دعوى 11/12/82رفعت بتاريخ . م. أن املطلوبة يف النقض شركة زنيربية ش927/85
رام أمام املوثقني مبكناس مشاط والصفريوي عرضت فيها أنه مبقتضى عقد إب

 اشرتت من الشركة موراز يف شخص مديرها شكري عبد 3/12/1981 و3/9بتاريخ 
اهللا النصف املشاع يف العقار الكائن فيه مركز تلك الشركة املدعو ملك تودارون 

 وأنه وقع االتفاق على أن حيازة امللك 10349ترييز موضوع الرسم العقاري عدد 
 وأنه يف حالة عدم حترير احملل املبيع وتسليمه 31/12/81نتفاع به يبتدئ من واال

 درهم 5000يف التاريخ احملدد يلتزم املدير املذكور بدفع تعويض شهري قدره 
وأنه مل يسلم املبيع يف األجل احملدد رغم رسالة اإلنذار املوجه بالربيد املضمون 

 وأن املدعى عليها الطاعنة 2/2/82و 1/2/82 والتلكس املؤرخ يف 1/2/82بتاريخ 
أجابت بأنها تستغرب من فحوى الرسالة نافية علمها بوجود أي تفويت من طرف 
شكري عبد اهللا، وأنها عندما حاولت تقييد البيع الحظت أن حجوزا مقيدة على 
الرسم العقاري يف حني أن عقد البيع تضمن أن شركة موراز ليست يف حالة 

ضائية أو اعسارا، وانه يف حالة وجود شيء من هذا القبيل فإن إفالس أو تصفية ق
السيد شكري يلتزم خالل أجل شهر من إعالمه باالتيان مبا يفيد التشطيب على 
ذلك، وان هذا السلوك من طرف البائعة يعد نصبا ملتمسة احلكم عليها باإلفراغ 

ن واحلجوز عاجال من امللك املبيع والزامها بتحرير الرسم العقاري من كل الرهو
 درهم عن كل يوم تأخري وبأدائها ما قدره 200حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها 

 31/12/82 إىل 1/1/82 درهم املمثل للتعويض املتفق عليه يف العقد من 50 000
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وأجابت املدعى عليها الطاعنة أن املدعي شكري عبد اهللا ليست له صالحية 
د الشركة والقوانني املنظمة هلا فإن مدة متثيل الشركة إذ أنها مبقتضى عق

الصالحية للتصرف ال تتعدى ست سنوات وأنه نظرا لكونه تسلم مهامه 
 مل تعد له أية صالحية للتصرف 80 بأنه مع نهاية سنة 74كمتصرف وحيد سنة 

باسم الشركة وأنها تقدمت بشكاية ضده ملتمسة إيقاف البث يف الدعوى 
ة األوىل حكما على الطاعنة بإفراغ امللك املبيع العمومية فأصدر قاضي الدرج

وبتحرير الرسم العقاري من كل رهن أو حجز وبأدائها للشركة املشرتية مبلغ 
 درهم كتعويض عن عدم حترير الرسم يف األجل احملدد وذلك عن الفرتة 60000

 .31/2/82 إىل 1/1/82املمتدة من 
يتحمل التزام تسليم الشيء بعلة أن العقد شريعة املتعاقدين وأن البائع 

 من قانون العقود وااللتزامات أيدته حمكمة 498املبيع عمال مبقتضيات الفصل 
االستئناف بناء على أن من الثابت أن العقد شريعة املتعاقدين فال جيوز نقضه أو 
تعديله إال باتفاق الطرفني أو لألسباب اليت يقررها القانون وذلك حسب مفهوم 

قانون العقود وااللتزامات وأن املقصود باملتعاقدين األشخاص  من 230الفصل 
الذين كانوا طرفا يف العقد بأشخاصهم أو مبن ميثلونهم وأنه باالطالع على عقد 
البيع يتضح أن املطلوبة يف النقض تعاقدت مع السيد شكري عبد اهللا بصفته 

خري قد انتهت مبتم املسري الوحيد للطاعنة وبالتايل وبأن الدفع بأن مهام هذا األ
 وأنه مل تبق له صالحية إبرام عقد البيع ال ميكن أن تواجه به املشرتية 78سنة 

باعتبارها من األغيار ويبقى حمصورا يف إطار العالقة اليت جتمع السيد شكري 
عبد اهللا مع الشركة اليت ميثلها خاصة وأن هذه األخرية كما يتجلى من أوراق 

قيامها باإلعالن للعموم عن استقالة مسريها الوحيد أو امللف مل تدل مبا يفيد 
انتهاء مأموريته يف الشركة وبالتايل فإن عقد البيع يبقى حجة قائمة ومنتجا 

 .جلميع أثاره القانونية إزاء الطاعنة
وحيث تعيب الطاعنة القرار يف الوسائل األربعة املستدل بها خبرق القانون 

 من قانون العقود وااللتزامات 230ص الفصل لكون احملكمة بنت قضاءها على ن
يف حني أن املسمى شكري عبد اهللا مل يوقع على عقد البيع بصفة شخصية وإمنا 
بصفته وكيال عنها، وأن القانون حدد للوكالة شروطا وأحكاما خاصة، وأنها 
دفعت بأن الشخص املذكور كان جمرد مسري ومل تكن له صالحية بيع عقارها، 

 أي قبل توقيع عقد البيع، وأن احملكمة 78مسري انتهت يف متم سنة وأن مهمته ك
أجابت عن ذلك بأن الدفع املذكور ال ميكن أن تواجه به املشرتية باعتبارها من 
األغيار خاصة وأن الطاعنة مل تدل مبا يفيد قيامها باإلعالن للعموم عن استقالة 

إمنا بعدم صالحية الوكيل إلبرام مسريها الوحيد مع أن األمر ال يتعلق باالستقالة و
عقد البيع وأنها باعتبارها شركة مساهمة فان الس اإلداري هو الذي له 

 .الصالحية دون غريه لتفويت عقارها
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حيث تبني صحة ما تعيبه الطاعنة على احملكمة ذلك أنها بنت قضاءها 
انوين على باعتبار أن الطاعنة قد باعت عقارها ورتبت على هذا البيع أثره الق

 من قانون العقود وااللتزامات يف حني أن االلتزام الذي يقرره 230أحكام الفصل
هذا الفصل ال يقوم إال إذا أمضى العقد من له الصفة يف ذلك وأن البيع وبيع 
العقار بالذات ال يلزم املالك إال إذا أمضاه هو ومن له وكالة خاصة بذلك، والبيع 

ن وكيل جتاوز حدود وكالته ال يلزم املالك كما تقرر الصادر عن غري الوكيل أو ع
 من قانون العقود وااللتزامات والطاعنة 927/928‐894ذلك مقتضيات الفصول 

باعتبارها شركة مساهمة فإنها ال تلزم ببيع عقارها إال إذا أمضى العقد من له 
هللا الصفة يف ذلك وأن احملكمة كان عليها أن تبحث فيما إذا كان شكري عبد ا

الذي أمضى عقد البيع يتوفر على الصفة يف تفويت عقار الشركة الطاعنة إما 
اعتبارا لقانونها األساسي أو بناء على مهمة خاصة قد تكون أسندت له من طرف 
جملسها اإلداري مع العلم أنه ال ميكن تصور توفره على تلك الصفة واحلال أن 

العقد كما يتبني من الفصل مهمته كمسري كانت قد انتهت قبل إمضائه على 
الثالث من القانون األساسي للشركة وهي مهمة مل تكن كافية وحدها إلعطائه 
هذه الصالحية دون الرجوع والتقيد باملقتضيات القانونية املشار إليها أعاله وأن 
احملكمة عندما بتت يف الدعوى على هذا النحو مل جتعل لقضائها أساسا 

 . قرارها للطعنصحيحا من القانون وعرضت
وحيث أن من حسن سري العدالة ومصلحة األطراف يقتضي إحالة القضية 

 .على نفس احملكمة

 هلذه األسباب
قضى بنقض القرار املطعون فيه وإحالة النزاع واألطراف على نفس 
احملكمة لتبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى 

 .راملطلوبة يف النقض بالصائ
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بالبيضاء اثر احلكم            

 .املطعون فيه أو بطرته
وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعـاله بقاعـة            
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن            

ر واملستشارين السادة امحد بنكريان مقررا حممد       رئيس الغرفة السيد حممد عمو    
 عبد العزيز توفيق ومبحضر احملـامي العـام         – موالي جعفر سليطن     –بوهراس  

 .السيد حممد سهيل ومبساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك
 كاتب اجللسة    املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 3491القرار عدد 
 22/12/93املؤرخ يف 

 2666/90ين عدد امللف املد
 . التحديد القانوين للمسؤولية– مكتب الشحن واإلفراغ –الناقل البحري 

مسؤولية مكتب الشحن واالفراغ ال ميكن أن تتجاوز مسؤولية الناقل 
 .البحري

ت البحري يعترب . ق266التحديد القانوين ملسؤولية الناقل طبق الفصل 
 . األحوالكذلك حتديدا قانونيا ملسؤولية املكتب يف نفس

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 5حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 

 أن شركة 2330/86 عن حمكمة االستئناف بالبيضاء موضوع امللف 1989دجنرب
اديق حتتوي على  صن6التأمني امللكي املغريب قدمت مقالني مفادهما أنها أمنت 

آالت الراديولوجي كانت منقولة على منت باخرة بييت بيوا مبقتضى وثيقة الشحن 
 وعندما وصلت إىل ميناء البيضاء لوحظ أن مولد أشعة ايكس الذي كان 5عدد 

 تعرض ألضرار هامة، لذا تلتمس احلكم بإلزام مكتب 1داخل الصندوق رقم 
ا وشركة فابر مبحضر العون القضائي بأداء الشحن واإلفراغ وبان الباخرة بييت بيو

 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 47923 و92تعويض مؤقت حمدد يف مبلغ 
 بإلزام مكتب 22/1/80تاريخ الطلب، فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما بتاريخ 

 درهم مع فوائده القانونية ابتداء من تاريخ 1000الشحن واإلفراغ بأداء مبلغ 
 درهم وبرفض ما زاد عن ذلك وبعد استئنافه 700ب مع صائر اخلربة البالغ الطل

أصدرت حمكمة االستئناف قرارا بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد على 
 درهما مع الفوائد 47203.92مكتب الشحن واإلفراغ بأدائه للطاعنة مبلغ 

 .القانونية ابتداء من تاريخ الطلب
لقرار املطعون فيه خرق مقتضيات الفصل حيث يعيب الطاعن على ا

 من القانون 266 والفصل 1972 أكتوبر30اخلامس من القرار الوزيري املؤرخ يف 
ذلك أن هذا القرار الذي أعلن على أن الفصل . التجاري البحري وانعدام التعليل

 أعاله شرع لفائدة الناقل البحري والطاعن مؤسسة عامة للدولة، ليس تابعا 266
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قل البحري مستبعدا تطبيق هذا الفصل يف حق الطاعن يف حني أن الفقرة للنا
الرابعة من الفصل اخلامس أعاله تنص صراحة على أن مسؤولية الناقل البحري 
والطاعن مؤسسة عامة للدولة، ليس تابعا للناقل البحري مستبعدا تطبيق هذا 

خلامس أعاله الفصل يف حق الطاعن يف حني أن الفقرة الرابعة من الفصل ا
تنص صراحة على أن مسؤولية مكتب الشحن واإلفراغ مبيناء الدار البيضاء ال 
ميكن أن تتعدى مسؤولية الناقل البحري وال حتتاج إىل تأويل ويطبق بالنسبة 
جلميع املتعاقدين مع الطاعن والس األعلى بدوره سار على هذا املنوال 

 .يكون معرضا للنقض
 ينص 1971 أكتوبر30 من القرار الوزيري املؤرخ يف حيث أن الفصل اخلامس

على أنه ال جيوز أن تتجاوز مسؤولية مكتب الشحن واإلفراغ مسؤولية الناقل 
 266البحري لذا فإن التحديد القانوين ملسؤولية الناقل املذكور طبقا للفصل 

 من القانون التجاري البحري يعترب كذلك حتديدا قانونيا ملسؤولية املكتب يف
 قاصر على 266نفس األحوال واحملكمة اليت رفضت هذا التحديد بعلة الفصل 

ربان الباخرة دون مكتب الشحن يكون قرارها املطعون فيه قد خرق الفصل 
 .اخلامس املذكور

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة القضية على 

ي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقانون نفس احملكمة لتبت فيها من جديد وه
 .والصائر على املطلوبة يف النقض

كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بالبيضاء اثر احلكم            
 .املطعون فيه أو بطرته

وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعـاله بقاعـة            
لرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن        اجللسات العادية بالس األعلى با    

رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة امحـد محـدوش مقـررا             
 حممد الشرقاوي ومبحضر احملامي العام      – عبد اهللا زيدان     –العمراوي االدريسي   

 .السيد عبد الواحد السراج ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة محوش
 

 كاتب اجللسة   ستشار املقرر  امل   رئيس الغرفة
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 1529القرار عدد 
 13/7/94املؤرخ يف 

 3803/91امللف املدين عدد 
 إبراز عناصر االعتداء على امللكيـة       – مسؤولية   – التقليد   –براءة االخرتاع   

 ).نعم(
عدم إبراز احملكمة عناصر االعتداء على امللكية الصناعية وال طابع 

 املدعية جيعل قرارها متسما بنقصان التعليل االبتكار الذي يكتسيه اخرتاع
 .موازيا النعدامه

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعون فيه يف مجيع مقتضياته 

بتاريخ التمهيدية الباتة يف املوضوع، الصادر عن حمكمة االستئناف بالدار البيضاء 
 تقدمت 15/12/81 أنه بتاريخ 1201/85 يف امللف عدد 1876 حتت رقم 18/12/90

مبقال للمحكمة " روماباك"املطلوبة يف النقض الشركة امللكية للورق والكارطون 
االبتدائية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها من أكرب الشركات املغربية املعروفة 

عت غالفا لتغليف الدفاتر املدرسية من مادة لصنع اللوازم املدرسية، وأنها اخرت
بالستيك، وأنها سجلت اخرتاعها باملكتب املغريب للممارسة الصناعية بتاريخ 

قامت " كونابا" وأن املدعى عليها املؤسسة الوطنية ملنتوجات الورق 18/6/68
بتقليد تدليسي لعالمة غالف الكتب طالبة احلكم عليها باملنع من بيع هذه 

ملغلفة، مبادة بالستيك، مع تعويض عن الضرر فأصدرت احملكمة الكتب ا
حكمها برفض الطلب، وبعد االستئناف من طرف املدعية قضت حمكمة 
االستئناف بإجراء خربة، وتبعا هلا قضت بإلغاء احلكم املستأنف، واحلكم من 
جديد على املستأنف عليه بالتوقف عن استعمال غالف الكتب املتشابهة 

 . درهما376 942 50الطاعنة مع أداء تعويض قدره ملنتوجات 
حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أن حمكمة االستئناف 
مل تعلل قرارها أصال واكتفت بكلمة واحدة نسبت لطاعنة وهي االعتداء على 
امللكية الصناعية للمطلوبة يف النقض دون إظهار عناصر هذا االعتداء وهل 

 دوليا أم هو خاص للمطلوبة يف النقض وملن ترجع ملكية ه مت اكتشافاالخرتاع
االالت اليت تقوم بعملية التغليف بالبالستيك وأنه إذا كان حملكمة االستئناف 
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احلق يف وصف الوقائع واألفعال فإن عليها أن تعلل هذا الوصف بصفة مقنعة 
 :التعليل

القطعي اقتصر على حيث تبني صحة ما عابته الوسيلة ذلك أن القرار 
بأنه ثبت هلا قيام الطالبة باالعرتاض على براءة االخرتاع املسجلة من "القول 

بان اخلبري املعني السيد "طرف املطلوبة، والقرار التمهيدي اقتصر على القول 
بالل أكد بأن براءة االخرتاع املسجلة من املطلوبة يف النقض تكتسي طابع 

بتقطيع الورق املقوى وبه مادة البالستيك لتغليف االبتكار وأن قيام الطالبة 
الدفاتر قصد تسويقها يشكل تقليدا وتدليسا واعتداءا على براءة االخرتاع وان 
استرياد الطالبة لتلك املادة من شركة أخرى ال يعفيها من املسؤولية من األضرار 

ية، وال وجه الالحقة باملطلوبة دون أن يربز كل منهما عناصر االعتداء على امللك
طابع االبتكار الذي يكتسيه اخرتاع املطلوبة املنازع فيه من الطاعنة مما يكون 

 .معه قرارها املطعون فيه ناقص التعليل املوازي النعدامه ومعرضا للنقض
وحيث إنه اعتبارا حلسن سري العدالة ومصلحة الطرفني قرر الس 

 . للقرار املطعون فيهاألعلى إحالة القضية على نفس احملكمة املصدرة

 من أجل ذلك
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة امللف على نفس 
احملكمة لتبت فيها من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى وبتحميل املطلوبة يف 

 .النقض املصاريف
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بالبيضاء اثر احلكم            

 . فيه أو بطرتهاملطعون
وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعـاله بقاعـة            
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن            
رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة حممد الديلمي مقررا أمحد           

 العمراوي ومبحضر احملامي العام السـيدة       محدوش وعبد اهللا زيدان واالدريسي    
 .أمينة بنشقرون ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة محوش

 

 كاتب اجللسة    املستشار املقرر    رئيس الغرفة
 



 

36 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 2633القرار عدد 
 20/7/94املؤرخ يف 

 1499/92امللف املدين عدد 
                                                                                          
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى 
 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه الصادر 
 أن 2778/90 عن حمكمة االستئناف بالبيضاء موضوع امللف 24/9/1991بتاريخ

حممد الشاوين قدم مقاال مفاده أنه توصل بإنذار يتضمن إخالء احملل املعد 
للتجارة الكائن بزنقة كوالمار شارع رحال املسكيين بالدار البيضاء يف حالة عدم 

 درهم وأن الطلب يف غري حمله 3000 درهما إىل 750رفع السومة الكرائية من 
 درهما لذا 780 وأصبحت تبلغ 28/1/87نظرا لوقوع مراجعة السومة ابتداء من 

يلتمس جتديد عقد الكراء بنفس الشروط دون تغيري يف السومة الكرائية احلالية 
واحتياطيا مراجعتها بواسطة خبري كما تقدم كونتوار دورملان مبقال إصالحي 
يتضمن أنه ليس شخصا معنويا بل عبارة عن متجر عاد وصاحبه حممد الشناوي 

م للشهرة فقط وإذا ارتأت احملكمة خالف ذلك يقتصر على واإلسم أعاله اس
كونتوار دورملان ملتمسا اإلشهاد بإصالح املسطرة فعاين رئيس احملكمة 

 عدم جناح الصلح وبعد استئنافه أصدرت 14/11/89االبتدائية بالبيضاء بتاريخ 
 .حمكمة االستئناف قرارا بعدم قبول االستئناف

 املطعون فيه عدم ارتكازه على أساس حيث يعيب الطاعن على القرار
وانعدام التعليل وعدم الرد عن دفوع ذلك أنه متسك يف مرحليت التقاضي بعدم 
قبول طلب الصلح لتقدميه من غري ذي صفة باعتباره ليس مكرتيا وال مكلفا من 
طرف املكرتي مركزا استئنافه على انه جيب على قاضي الصلح قبل االستماع 

جتديد العقد من عدمه التأكد من صحة الطلب شكال من حيث إىل األطراف يف 
الصفة وأداء الرسوم القضائية فلم يرد القاضي االبتدائي عن الدفوع املثارة 
حمررا حمضرا بعدم الصلح وحمرفا الوقائع إذ أن الطاعن قدم مذكرة كتابية 

هذا تتضمن الدفع بعدم القبول يف حني أن حمضر عدم جناح الصلح ورد فيه أن 
األخري مل يوافق على الصلح والقرار املطعون فيه الذي بدوره أعرض عن 
اإلشارة إىل الوقائع والدفوع ومل يرد عنها مكتفيا بالقول أن مقرر عدم الصلح ال 
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يقبل الطعن باالستئناف يكون ناقص التعليل ومتنافيا مع ما سار عليه الس 
 .األعلى

صلح ال يقبل أي طعن بصفة مبدئية حيث إنه إذا كان حمضر عدم جناح ال
فإن احملضر احملرر من قاضي الصلح بعدم جناحه رغم إشارة انعدام صفة 
رافع دعوى الصلح أمامه ورفعه خارج األجل القانوين دون التفات إىل ذلك يكون 
قابال للطعن فيه وحمكمة االستئناف اليت أثري أمامها الدفع املذكور وقضت بعدم 

 حمضر عدم جناح الصلح غري قابل لالستئناف دون التثبت قبول الطعن لكون
من صفة رافع دعوى املصاحلة ووقوعها داخل األجل للتأكد من قابليته للطعن 
من عدمها وبيان ذلك يكون قرارها املطعون فيه مرتكز على أساس ومعرضا 

 .للنقض

 هلذه األسباب
مللف على نفس قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة ا

احملكمة لتبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقانون والصائر 
 .على املطلوب يف النقض

كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بالبيضاء اثر احلكم            
 .املطعون فيه أو بطرته

بقاعـة  وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعـاله           
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن            
رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة أمحد محدوش مقررا وعبد           
اهللا زيدان وحممد الشرقاوي حممد الديلمي ومبحضر احملامي العام السيد عبـد            

 .ة فتيحة محوشالواحد السراج ومبساعدة كاتبة الضبط السيد
 

 كاتب الضبط    املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 2782القرار عدد 
 24/5/1995املؤرخ يف 

 1689/90امللف املدين عدد 
 . أجل التقادم– احتساب األجل – رسالة إعفاء املؤمن –الناقل البحري 

رسالة الناقل البحري املتضمنة إعفاء املؤمن من األجل املنصوص عليه 
 منه الذي 263حبري جتعل الدعوى خاضعة للفصل . ت. ق 262فصل يف ال

ينطلق احتساب التقادم املنصوص عليه يف هذا الفصل من تاريخ بلوغ 
من تاريخ اليوم  البضاعة إىل ميناء الوصول أو يف حالة عدم الوصول ابتداء

 .الذي كان عليه أن تصل فيه يف األحوال العادية
 باسم جاللة امللك

 س األعلىإن ال
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 3حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 
 أن 2038/87 عن حمكمة االستئناف بالدار البيضاء موضوع امللف 1989يناير

 صندوقا 52شركة النصر للتأمني وإعادة التأمني رفعت مقاال مفاده أنها أمنت 
 منت باخرة ويكانك اليت رصت مبيناء البيضاء بتاريخ من أسالك الربونز على

 درهما 2 42 895 01 فلوحظ عوار وخصاص يف البضاعة قدر مببلغ 6/12/1983
لذا يلتمس احلكم على ربان الباخرة والشركة املغربية للمالحة الكوماناف 

 6/12/1983ومكتب الشحن واإلفراغ بأداء املبلغ املذكور مع فوائده من تاريخ 
 درهم مع مصاريف الدعوى فأصدرت احملكمة االبتدائية 4000عويض قدره وت

 على املدعى عليهما األولني بأداء املبلغ املطلوب مع 30/9/1986حكما بتاريخ 
سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الطلب وإخراج مكتب الشحن واإلفراغ وبعد 

 .استئنافه أيدته حمكمة االستئناف
 القرار املطعون فيه عدم ارتكازه على أساس حيث ينعى الطاعنان على

 من القانون التجاري 263وانعدام التعليل بدعوى أنهما متسكا مبقتضيات الفصل 
البحري الذي ينص على أن مجيع الدعاوي الناجتة عن عقد تأجري سفينة تتقادم 
مبرور سنة ابتداء من تاريخ بلوغ البضاعة إىل ميناء الوصول أو يف حالة عدم 

وهلا ابتداء من تاريخ اليوم الذي كان عليها أن تصل فيه األحوال العادية فإذا وص
 فإن املطلوبة 6/12/1983كانت الباخرة وصلت إىل ميناء الدار البيضاء بتاريخ 

 فتكون قد تقادمت عمال 11/12/1984يف النقض مل ترفع دعواها إال بتاريخ 
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ليت استبعدت دفع الطاعنة بأن  املذكور وحمكمة االستئناف ا263بأحكام الفصل 
أجل التقادم يبتدئ من تاريخ توجيه رسالة متديد األجل يكون قد وقع هلا خلط 
بني أجل التقادم املنصوص عليها يف الفصل املذكور وأجل السقوط املنصوص 

 . من نفس القانون262عليه يف الفصل 
ف املؤرخة حيث يتضح من رسالة الطاعنة الشركة املغربية للمالحة كومانا

 أنها أعفت املطلوبة األوىل من األجل املنصوص عليه يف الفصل 15/3/84يف 
 من القانون التجاري البحري ومن مث أصبحت الدعوى خاضعة ألجل الفصل 262
 من نفس القانون وحمكمة االستئناف اليت قبلت الدعوى رغم متسك 263

سنة املنصوص عليه قانونا الطاعنة بالتقادم بعلة أنها رفعت قبل انصرام أجل ال
انطالقا من أن أجل التقادم يسري ابتداء من تاريخ رسالة التمديد املذكورة ال 
من تاريخ بلوغ البضاعة إىل ميناء الوصول واحلال أن الرسالة ليست رسالة 

 وان األجل الواجب اعتباره 262متديد وإمنا هي رسالة إعفاء من أجل الفصل 
 وهذا جيعل بدء سريانه من تاريخ بلوغ البضاعة إىل 263بعدها هو أجل الفصل 

ميناء الوصول أو يف حالة عدم الوصول ابتداء من تاريخ اليوم الذي كان عليها أن 
تصل فيه يف األحوال العادية يكون قرارها الذي مل يذكر من استنفى كون أجل 

 .قض يبتدئ سريانه من تاريخ الرسالة ناقص التعليل ومعرضا للن262الفصل 

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة القضية على 
نفس احملكمة لتبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقانون 

 .والصائر على املطلوبة يف النقض
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بالبيضاء اثر احلكم            

 . بطرتهاملطعون فيه أو
وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعـاله بقاعـة            
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن            
رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة أمحد محدوش مقررا وعبد           

مبحضر احملامي العام السيد عبـد      اهللا زيدان حممد الديلمي واحلسن بلخنفار و      
 .الواحد السراج ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 4377القرار عدد 
 6/9/95املؤرخ يف 

 2893/93امللف املدين عدد 
 . تأويل االتفاق– حدود مسؤولية البائع – تفويت أسهم –شركة مساهمة 

يت بعض أسهم شركة مساهمة ال يستلزم مسؤولية البائع عن ديونها تفو ‐
 أو عن اخلسارة الالحقة بها يف غياب اتفاق يف املوضوع 

تأويل احملكمة لالتفاق بأنه نص على أداء مثن بيع األسهم من املشرتى  ‐
بعد تسديد البائع نصيبه يف كل اخلصوم اليت هي عليه مهما كانت 

سواء كان الدائن بتلك اخلصوم جتاه ) شركةال أي خصوم(طبيعتها 
) أي خصوم الشركة(املشرتي شخصيا أو كان مصدر الديون هو الشركة 

أتى حمرفا االتفاق إلضافته يف التفسري ما مل ينص عليه فيها من كلمة 
 .نصيب وتفسري طبيعة الدين جتاه الشركة خبصوم الشركة

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى 

 داولة طبقا للقانونوبعد امل
حيث يستفاد من أوراق امللف والقرارات الثالث املطعون فيها الصادر 

 360 وثانيها متهيديا حتت رقم 1991 أبريل2 وتاريخ 565أوهلا متهيديا حتت رقم 
 عن 1993 فرباير2 وتاريخ 435 وثالثها قطعيا حتت رقم 1992 فرباير11وتاريخ 

، أن حسن الراجي قدم مقاال 2603/90 امللف حمكمة االستئناف بالبيضاء موضوع
 مفاده أنه 

شريك مساهم بالنصف يف شركة امكاال اليت متلك املطحنة الكربى الكائنة 
 الدار البيضاء مع حممد العريب 12 كلم 1بعني السبع الطريق الرئيسية رقم 

مهاجري وعبد الرزاق مهاجري وعبد العزيز مهاجري، فاشرتى املدعي شخصيا أو 
فائدة أي شخص آخر ذاتيا كان أو معنويا مجيع أسهم هؤالء يف هذه الشركة ل

 درهم، 20 000 000 سهم مببلغ، 50 000واليت متثل النصف الباقي يف املبالغ، 
 على أن يؤدى من مثن املبيع 1989 أبريل6ووقع االتفاق مبقتضى عقد مؤرخ يف 

 ونفس املبلغ يؤدى بني يدي  درهم مبجرد التوقيع على هذا العقد20 000 00مبلغ، 
 أما الباقي يؤدى بعد أن يقدم حممد العريب 30/4/1989ائتمانية املغرب قبل 

مهاجري حسابات الشركة ويؤدى الديون الشخصية اليت تكون عليه سواء لفائدة 
املدعي أو للشركة بعد أن تصفى حساباتها بني الشركاء ويأخذ كل فريق حصته 
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ته يف اخلسارة أن كانت الن املدعي يصبح املالك يف األرباح أو يتحمل حص
 000 مبلغ، 27/4/1989الوحيد جلميع أسهم الشركة وقد أدى هذا األخري بتاريخ 

 درهم بواسطة شيكني إال أن فريق مهاجري مل ينفذ التزاماته املقابلة وفق 2000
ألجل العقد املذكور، لذا يلتمس القول بأن املدعى نفذ التزاماته كمشرتي يف ا

 2000 000حسب شروط العقد بأن أودع بني يدي ائتمانية حسابات املغرب مبلغ، 
 ومل ينفذ حممد العريب مهاجري أصالة عن نفسه ونيابة عن 30/4/1989درهم قبل 

فريقه التزاماته املقابلة املتمثلة يف تقدمي حسابات الشركة أمكاال وأدى الديون 
 والشركة املذكورة وإلزام حممد العريب اليت عليه وعلى فريقه لفائدة املدعى

مهاجري بتقدمي كافة وثائق الشركة اليت متكن اخلبري أو اخلرباء من إجناز مهمتهم 
 درهم عن كل يوم 100 000حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها تهديدية قدرها 

تأخري ويف حالة االمتناع النهائي الرتخيص للخبري بأن يطلع بنفسه على حسابات 
ركة أينما وجدت سواء داخل الشركة أو عند األبناك أو غريها، وحتديد الش

الديون اليت على فريق مهاجري لفائدة املدعى أو الشركة أمكاال واحلكم بإلزام 
فريق مهاجري بأداء الديون اليت عليه لفائدة املدعي والشركة امكاال واحلكم له أو 

و عليه لفائدة الشركة وكذا أداء عليه باألرباح أو اخلسائر اليت قد تكون له أ
نصيبه من الديون اليت على الشركة يف مواجهة الغري سواء األبناك أو غريها 
وحتديد األرباح واخلسائر لكل فريق يف الشركة واحلكم بإلزام فريق مهاجر بأداء 
الديون اليت عليه لفائدة املدعي والشركة وبإمتام البيع بالتوقيع على أوراق 

ية األسهم املبيعة لفائدة املدعى حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها حتويل ملك
درهم عن كل يوم تأخري ويف حالة الرفض النهائي احلكم بتحويل ملكية  1000 000

األسهم تلقائيا واعتبار احلكم بإمتام البيع مبثابة توقيع على أوراق حتويل ملكية 
 درهم عن املطل 2000 000، األسهم واحلكم على هذا الفريق بأداء تعويض قدره

ويف حالة ما إذا ثبت استحالة امتام البيع احلكم بفسخ العقد حتت طائلة 
مسؤولية فريق مهاجري واحلكم على هذا الفريق برد جزء من الثمن املسبق 

 درهم من 2000 000واحلكم عليه بأداء تعويض عن الضرر مسبقا ال يقل عن 
احملكمة االبتدائية بعني السبع احلي إجراء خربة لتقدير الضرر، فأصدرت 
 بصحة عقد بيع أسهم 1990 يناير22احملمدي بالدار البيضاء حكما بتاريخ 

املدعى عليهم حممد العريب مهاجري ومن معه يف شركة امكاال للمدعى حسن 
الراجي وبتوقيع هؤالء على أوراق حتويل ملكية األسهم حتت طائلة غرامة 

عن كل يوم تأخري ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه  درهم 500تهديدية قدرها 
هذا احلكم قابال للتنفيذ بصفة نهائية وبإجراء خربة تسند مهمة القيام بها للخبري 
حممد بركاش وبعد إجناز اخلربة املأمور بها، أصدرت حكما باملصادقة عليها 

هم عن  درهما بالتضمن ويف حالة امتناع32341238بأداء املدعى عليهم مبلغ 
التوقيع على بطائق حتويل ملكية األسهم بعد ثالثني يوما من تاريخ تبليغ احلكم 
يعترب مبثابة التوقيع على تلك البطائق مع ما يرتتب عن ذلك قانونا، وبعد 
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استئناف احلكمني التمهيدي والقطعي اصليا وفرعيا، أصدرت حمكمة االستئناف 
، وبعد إجنازهما، أصدرت قرارا بإلغاء قرارين متهيديني بإجراء خربتني حسابيتني

احلكم القطعي فيما قضى به ضد الطاعنني األصليني من أداء واحلكم من جديد 
على املستأنف عليه حسن الراجي بأدائه لفائدة اجلانب املستأنف األصلي مبلغ 

 درهما مع تأييد احلكمني املستأنفني يف باقي املقتضيات واعتبار 2 2599 22
الفرعي جزئيا وإلغاء احلكم املستأنف القطعي فيما قضى من رفض االستئناف 

ضمين للحكم بالتعويض واحلكم من جديد على جمموعة مهاجري بأدائها للمدعي 
  درهم تعويضا،1000 000مبلغ 

حيث ينعي الطاعنون على القرار املطعون فيه خرق القانون وعدم االرتكاز 
 6/4/1989  ذلك أن الفقرة ج من اتفاقيةعلى أساس قانوين وحتريف وقائع النازلة

) اخلصوم(تنص على أن املتبقى من مثن البيع سيتم أداؤه بعد تسوية الديون 
بصفة شخصية إزاء السيد حسن (املرتتبة عن جمموعة مهاجري أيا كان نوعها 

 وتاريخ 365والقرار املطعون فيه التمهيدي احلامل لرقم ) الراجي أو إزاء الشركة
 الذي اعترب أن مضمون الفقرة املذكورة أعاله تتضمن أن الباقي سيؤديه 2/4/1991

سواء (بعد أداء الطرف البائع نصيبه يف مجيع خصوم الشركة أيا كان نوعها 
وورد فيه انه على ) كانت شخصية بالنسبة حلسن الراجي أو بالنسبة للشركة

يه الفقرة ج أعاله البائع أن يسدد نصيبه يف كل اخلصوم، يف حني أنه ال توجد ف
كلمة نصيبه وال عبارة يف كل اخلصوم يكون قد حرف الفقرة املذكورة وغري 
معناها ومدلوهلا، وخاصة مضمون العبارة املوضوعة بني املزدوجتني يف هذه 

 .الفقرة ويكون عرضة للنقض
حيث إن تفويت بعض أسهم شركة مساهمة ال يستلزم مسؤولية البائع عن 

سارة الالحقة بها يف غياب أي اتفاق يف املوضوع، وأن الفقرة ج ديونها أو عن اخل
أن الرصيد املتبقى سيتم ( املربمة بني الطرفني تنص على 6/4/1989 من اتفاقية

املرتتبة واملستحقة على جمموعة ) اخلصوم(أداؤه بعد تسوية كل املطلوبات 
جتاه بصفة شخصية جتاه السيد حسن الراجي أو (مهاجر أيا كان نوعها 

وهي صرحية األلفاظ فال جيوز تأويلها، وليس فيها ما يفيد أن التزام ) الشركة
من أداء الديون اليت (يهم زيادة على ما التزموا به يف االتفاقية ) الطالبني(البائعني 

وإزاء الشركة التزامهم بأداء ديون الغري على ) املطلوب(عليهم إزاء املشرتي 
 بهذه األخرية، فجملة اخلصوم أيا كانت طبيعتها الشركة أو اخلسارة الالحقة

الواردة يف صلب الفقرة ختصصها وتوضحها اجلملة املوالية لوضعها عقبها بني 
قوسني من أنها شخصية على البائعني لفائدة املشرتي أو الشركة، والقرار 

 الذي أول وفسر الفقرة املذكورة 2/4/1991التمهيدي املطعون فيه الصادر بتاريخ 
بأن االتفاق مت على أن باقي الثمن سيؤديه املشرتي بعد أن يسدد الطرف البائع 

سواء ) أي خصوم الشركة(نصيبه يف كل اخلصوم اليت عليه مهما كانت طبيعتها 
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هو املشرتي شخصيا ) املطلوب(كان الدائن بتلك اخلصوم جتاه حسن الراجي 
حمرفا بذلك )  الشركةأي خصوم (أو كان مصدر تلك الديون هو الشركة ذاتها 

االتفاقية بإضافته يف التفسري ما مل ينص عليه فيها من كلمة نصيب وتفسري 
طبيعة الدين جتاه الشركة خبصوص الشركة حتريفا أثر على مسار القضية، 

 .يكون عدمي األساس ومعرضا للنقض
وحيث إن نقض القرار التمهيدي األول املبني عليه القرار القطعي والقرار 

 .مهيدي الثاين يرتتب عنه نقض احلكمني األخريين بالتبعيةالت

 لهذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرارات املطعون فيها وبإحالة القضية على 
نفس احملكمة لتبت فيها من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقانون 

 .والصائر على املطلوب يف النقض
حمكمة االستئناف بالبيضـاء اثـر احلكـم        كما قرر إثبات حكمه يف سجالت       

 .املطعون فيه أو بطرته
وبه صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعـاله بقاعـة            
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن            

ررا وعبد  رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة أمحد محدوش مق         
اهللا زيدان حممد الديلمي واحلسن بلخنفار ومبحضر احملامي العام السيد عبـد            

 .الواحد السراج ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 7613القرار عدد 
 18/12/96املؤرخ يف 

 4854/1/4/94امللف املدين عدد 
 – إنذار أول وإنذار الحق – جتديد عقد الكراء –أصل جتاري 

املوافقة على جتديد عقد الكراء نتيجة إنذار بإنهائه يف نطاق ظهري 
 الحق إلنذار بإنهائه يف نطاق نفس الظهري تعين بالضرورة العدول 24/5/55

عن اإلنذار األول ولو اختلف السبب يف اإلنذارين ووقع التحفظ بشأنه 
 .مبقتضى اإلنذار الثاين الالحق

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 وبعد املداولة طبقا للقانون
ملطعون فيه الصادر عن حمكمة حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار ا

 أن املدعية 2198/92 يف امللف عدد 28/6/1994االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 
شركة االحتاد العام الصيديل تقدمت مبقال مفاده أنها تكرتي من املدعى عليهما 
السيد حممد املراكشي أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته مفتاحة زمامة احملل 

 زنقة البشري االبراهيمي الدار البيضاء وأنها توصلت بإنذار مؤرخ 100الكائن برقم 
 يشعرانه فيه بإفراغ احملل املكري بسبب 24/5/55 يف إطار ظهري 18/12/89يف 

تغيريها ملرافق العقار وأن مسطرة الصلح انتهت بعدم جناحه ملتمسة احلكم 
يسبق هلا أن قامت بأي بإبطال اإلنذار باعتبار أن السبب غري حقيقي ذلك أنها مل 

تغيري، كما تقدم املدعى عليهما مبقال مفاده من أجل املصادقة على اإلنذار 
باإلفراغ فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما بإجراء خربة وبعد أن أجنز اخلبري 

 باملصادقة على اإلنذار 16/10/91املعني مهمته أصدرت احملكمة حكما بتاريخ 
ل موضوع النزاع وعلى إثر استئنافه من طرف احملكوم  من احملةوبإفراغ املدعي

عليها أصدرت حمكمة االستئناف قرارها املطعون فيه القاضي بإلغاء احلكم 
املستأنف واحلكم من جديد باعتبار الطلب األصلي وبإبطال التنبيه باإلخالء 

 .املبلغ للمطلوبة يف النقض ورفض الطلب املضاد
ر التعليل الفاسد املوازي النعدامه بدعوى حيث ينعى الطاعنان على القرا
 سببه التغيريات اليت قامت بها 18/12/89أنهما وجها إنذارا باإلخالء بتاريخ 

املكرتية بالعني وأن توجيه اإلنذار ليس من شأنه ويف حد ذاته أن يضع حدا فوريا 
 كما للعالقة الكرائية الرابطة بني الطرفني وأن يفقد كل منهما صفته كمكر ومكرت
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أن الدعوى اليت تلت اإلنذار وكانت سببه ال تزيل هذه الصفة على طريف النزاع 
إال بعد أن يصدر حكم مكتسب للصيغة النهائية يصرح باملصادقة على اإلنذار 
باإلخالء وبإفراغ املكرتية وآنذاك ينتهي سريان العالقة الكرائية ومادام مل يصدر 

إطار تنظيمه العالقة التعاقدية الكرائية وهذا حكم نهائي يكون تعامل الطرفني يف 
 إىل توجيه إنذار ثان بتاريخ 24/5/55 الطاعن كما خيول له ذلك ظهري عما دف

 من أجل الرفع من الزيادة يف الكراء غري الذي سببه بتغيري العني املكرتاة 6/5/91
 وأمام قاضي الصلح عرب الطاعن عن رغبته يف هذه الزيادة اليت وإن كانت

 جتديد العالقة الكرائية فإنها مل جتدد هذه 24/5/55تقتضي يف إطار ظهري 
األخرية من جديد بل أن التجديد اسرتسال للعالقة القائمة وهي عالقة الكراء 
مادام مل يصدر يف شأن دعوى اإلفراغ اليت كانت رائجة حكم مكتسب لقوة 

املتسبب يف الرغبة يف الشيء املقتضى به ومادام العارض مل يتنازل عن إنذاره 
الزيادة يف الكراء عن اإلنذار باإلخالء السابق بل على العكس فقد ضمنه حتفظاته 
بشأن حقه يف طلب اإلفراغ املعروض أمام القضاء، وان حمكمة االستئناف بقوهلا 
أن موافقة العارض على الصلح وقبوله جتديد عقد الكراء على أساس سومة 

 الذي أسس عليه 18/12/89نذار السابق املؤرخ يف كرائية جديدة قد ألغي اإل
دعوى اإلفراغ اليت تكون قد أصبحت غري ذي موضوع يعترب تعليال فاسدا إذ أن 
طريف عقد الكراء يبقيان يتعامالن بأنظمة عقد الكراء إىل أن تزول صفتها كمكر 
ومكرت ومبقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء املقضي به ومع انتفاء هذا احلكم 

ثبوت حتفظ الطاعن يف إنذاره املتعلق بالزيادة حبقه يف مواصلة دعوى اإلفراغ و
بسبب تغري العني تكون قد أتت بتعليل فاسد حينما قررت أن قبول جتديد عقد 
الكراء أمام قاضي الصلح يعترب ملغيا لإلنذار السابق اهلادف على اإلفراغ من 

 .أجل سبب آخر مما يتعني معه نقضه
املوافقة على جتديد عقد الكراء نتيجة إنذار بإنهائه يف نطاق لكن حيث إن 

 الحق اإلنذار بإنهائه يف نطاق نفس الظهري تعين بالضرورة 24/5/55ظهري 
العدول عن اإلنذار األول ولو اختلف السبب يف اإلنذارين ووقع التحفظ بالثاين 

ول بدون مفعول مبقتضى اإلنذار الثاين الالحق وهذا يقتضي صريورة اإلنذار األ
تفاديا ألي تضارب والقرار املطعون فيه الذي اعتمد جممل ذلك بعلة أن 

 6/5/91مل ينف واقعة جتديد عقد الكراء تبعا إلنذار ) املطلوب(املستأنف عليه 
بل أنه أقر بذلك واكتفى بالدفع بأن اإلنذار املذكورة يتضمن عبارة تفيد أنه وجه 

اجلارية، وأن جتديد عقد الكراء ال يعين التنازل مع التحفظ بشأن دعوى اإلفراغ 
 يتضمن بالفعل حتفظ املالك 6/5/91عن الدعوى املذكورة، وأنه إذا كان إنذار 

بشأن دعوى اإلفراغ احلالية إال أن التحفظ املذكور ليس له قيمة قانونية مادام 
دة أنه وافق على الصلح وقبل جتديد عقد الكراء على أساس سومة كرائية جدي

وأنه خالفا ملزاعم املستأنف ضده فإن جتديد عقد الكراء جعل اإلنذار السابق 
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 الذي أسست عليه الدعوى احلالية غري ذي موضوع يكون 18/12/89املؤرخ يف 
 .معلال تعليال صحيحا والوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب
در قضى الس األعلى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه وبه ص           

القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله  بقاعة اجللسات            
العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من رئيس الغرفة           
السيد حممد بناين واملستشارين السادة الباتول الناصري مقررة وأمحد محدوش          

ضر احملامي العام السيد عبـد الواحـد        وحممد الديلمي واحلسن بلخنفار ومبح    
 .السراج ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 2357القرار عدد 
 23/1/97املؤرخ يف 

 1444/94امللف املدين عدد 
  سلطتها للنظر يف االستئنافني املتحدين –حمكمة اإلحالة 

مة اإلحالة على استئناف طرف دون استئناف طرف  ال يقصر نظر حمك‐
آخر بدعوى أنها حمكمة إحالة ومقيدة بالنقطة القانونية اليت بت فيها 

 الس األعلى
املتحدين  متتد سلطة حمكمة اإلحالة إىل النظر يف االستئنافيني ‐

موضوعا وسببا وخصوما مما يؤدي األمر بضمهما إىل اندماجهما عكس 
تلف فيها أحد االستئنافيني املضمومني على اآلخر احلالة اليت خي
 .موضوعا أو سببا

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 يف شأن الوسيلة الثانية
حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 

ج  أن ورثة احلا854/92 عن حمكمة االستئناف بآسفي موضوع امللف 8/3/93
حممد : عبد اهللا الكراوي وهم زوجته عبوش بنت حممد الزواكية وأبناؤها منه وهم

ومليكة وحسن قدموا مقاال مفاده، أنهم وجهوا إنذارا إىل حممد واعزيز يدعونه 
 28إىل رفع مشاهرة كراء املتجر الكائن بساحة الرباط شارع االستقالل رقم 

 درهم، فتوصل باإلنذار ومل 1500غ اسفي الذي يعتمره على سبيل الكراء إىل مبل
يرفع دعوى املصاحلة، لذا يلتمسون احلكم برفع املشاهرة إىل املبلغ املذكور 

 درهم أيدته 400فأصدر رئيس احملكمة االبتدائية أمرا برفع املشاهرة إىل مبلغ 
 وبعد الطعن فيه بالنقض، 27/12/1984حمكمة االستئناف بأسفي بقرار مؤرخ يف 

س األعلى قرارا بنقضه وبإحالة الطرفني على نفس احملكمة اليت اصدر ال
أصدرت قرارا بإلغاء األمر االبتدائي واحلكم من جديد باملصادقة على اإلنذار 

 . درهم1500وبتحديد املشاهرة يف مبلغ 
وحيث يعيب الطاعن على القرار املطعون فيه، انعدام التعليل وعدم 

نف احلكم االبتدائي موضوع امللف االستئنايف ارتكازه على أساس ذلك أنه استأ
، فقضت 1071/84 كما استأنفه املطلوبون يف النقض موضوع امللف 584/84
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 27/12/1984حمكمة االستئناف بآسفي بضم امللفني معا وأصدرت قرارا بتاريخ 
بشأنهما، نقضه الس األعلى بناء على طلب نقض هؤالء له، وأحاله على 

ان على حمكمة اإلحالة مصدرة القرار املطعون فيه أن تبت يف نفس احملكمة، فك
االستئنافني معا، يف حني أنها قصرت نظرها على استئناف املطلوبني يف النقض 
دون استئناف الطاعن واحلال أن الس األعلى قضى بنقض القرار الصادر 

 عدد  يف امللفني املضمومني27/12/1984عن حمكمة االستئناف بآسفي بتاريخ 
 سالفي الذكر وبإحالتهما معا والطرفني على نفس احملكمة لثبت فيهما 584/84

من جديد بقرارها املطعون فيه متسما بالقصور يف التعليل وغري مرتكز على 
 .أساس

حيث لئن كانت حمكمة اإلحالة مقيدة بالنقطة القانونية اليت بت فيها 
ن املسطرة املدنية، فإن ذلك  من قانو369الس األعلى عمال بأحكام الفصل 

ال يرتتب عنه إحجامها عن البت يف أوجه استئناف أحد األطراف بغض النظر 
عن ممارسة طعنه بالنقض يف القرار االستئنايف املنقوض من عدمه، مىت كان 
االستئنافان املضمومان متحدين موضوعا وسببا وخصوما وإال فال يرتتب على 

ناف الطالب هو رفض دعوى املطلوب الضم اندماجها، وموضوع استئ
 درهم يف حني أن استئناف 200واحتياطيا احلكم حبصر املشاهرة يف مبلغ 

درهم ومن  1.500املطلوب يهم الرفع من مبلغ املشاهرة احملددة ابتدائيا جبعله 
مت فموضوع االستئنافني واحد وهو مراجعة الكراء فضال عن احتاد اخلصوم 

مر بضم االستئنافني يؤدي إىل اندماجهما وبالتايل امتداد والسبب ومن مت فإن األ
القضاء بنقض القرار الصادر فيهما إىل االستئنافني معا عكس احلالة اليت 
خيتلف فيها أحد االستئنافني املضمومني على اآلخر موضوعا أو سببا واحملكمة 

يف مصدرة القرار املطعون فيه اليت قصرت نظرها على استئناف املطلوبني 
أنها كمحكمة إحالة مقيدة بالنقطة القانونية "النقض دون استئناف الطاعن بعلة 

اليت بت فيها الس األعلى ومن مت فإن سلطتها ال متتد إال ملا كان حمال 
يف حني أن استئنايف الطرفني مت البت فيهما " للطعن وفصل فيه حكم بالنقض

عد ضم ملفيهما معا، ونقضه  ب27/12/84بقرار استئنايف واحد صادر بتاريخ 
الس األعلى يكون قرارها متسما بالقصور يف التعليل وغري مرتكز على أساس 

 .وعرضة للنقض

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرارات املطعون فيها وبإحالة القضية على 
نفس احملكمة لتبت فيها من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقانون 

 .صائر على املطلوبني يف النقضوال
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كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون            
 .فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

يس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة أمحد محدوش مقـررا           من رئ 
وحممد الديلمي واحلسن بلخنفار والباتول الناصري ومبحضـر احملـامي العـام            

 .السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 610القرار عدد 
 29/1/97 يف املؤرخ

 3270/94امللف املدين عدد 
 قرينة قاطعه على – األجل القانوين – توجيه بيان الفروق –ربان الباخرة 

 ).نعم(صحة ما تضمنه 
 املتعلق بدفرت حتمالت مكتب 30/6/1971 من قرار 17مبقتضى الفصل  ‐

استغالل املوانئ يعترب بيان الفروق املرسل للربان يف األجل القانوين 
نة قاطعة على صحة ما تضمنه إذا احتج عليه الربان داخل أجل قري

 ثالثة أيام من التوصل وإال اعترب قرينة قطيعة ال تقبل أية شكاية متأخرة
 .يف شأن تعارضه مع غريه

استبعاد البيان لعدم تطابقه مع أوراق التحقيق رغم عدم تنظيم أي  ‐
 .‐ ال –احتجاج من الربان وال إنكار توصله به 

 اسم جاللة امللكب
 إن الس األعلى

 وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 

 أن شركات 2191/87 يف امللف عدد 27/7/93االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 
ة للتأمني  النهضة رميار العربية للتأمني اجلديد–التأمني أطلنتيك للتأمني 

 صفحات من احلديد مث نقلها 7تقدمت مبقال مفاده أنها أمنت محولة تتكون من 
 على ظهر الباخرة بالتيكا يف اجتاه ميناء الدار 10603مبقتضى وثيقة الشحن عدد 

 إال أن البضاعة مل تفرغ يف الباخرة إذا 30/5/84البيضاء الذي وصلت إليه يوم 
احلكم على املدعى عليهم ربان . ب.ت. من ق266فإنهم يلتمسون تطبيق الفصل 

 املصلحة املشرتكة املغربية األملانية أي الشركة املغربية –الباخرة بالتيكا 
ملالحة مكتب الشحن واإلفراغ مبيناء الدار البيضاء الوكيل القضائي للمملكة 

 درهم، إذ 7000متضامنني او أحدهم عوض اآلخر بأدائهم للمدعيات مبلغ 
كمة االبتدائية حكما قضى بأداء الربان وشركة املالحة بالتضامن أصدرت احمل

 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الطلب وإخراج 7000لفائدة املدعيات مبلغ 
من الدعوى، وعلى إثر ) مكتب استغالل املوانئ حاليا(مكتب الشحن واإلفراغ 

ا من طرف استئنافه أصليا من طرف ربان الباخرة وشركة املالحة وفرعي
شركات التأمني أصدرت حمكمة االستئناف قرارها املطعون فيه القاضي بإلغاء 
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احلكم املستأنف فيما قضى به يف مواجهة الناقل البحري، واحلكم من جديد 
بإخراجه من الدعوى، واحلكم بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به يف مواجهة 

 درهم 7000 بأدائه للمؤمنات مبلغ مكتب استغالل املوانئ، واحلكم عليه من جديد
 .مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب

 من دفرت التحمالت، 17حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 
بدعوى أن الفصل املذكور املنظم للتعامل مع مكتب استغالل املوانئ الزم 

اخرة الذي مل العارض بتوجيه بيان الفروق داخل األجل القانوين واعترب ربان الب
ينازع يف هذه الوثيقة داخل أجل ثالثة أيام، يعد مسلما ملا جاء فيها وبالتايل 
تكتسب هذه الوثيقة حجة ضده، وأنه مل يقع التنصيص مطلقا على إرفاق بيان 
الفروق بأوراق التنقيط لتكتسي هذه الوثيقة حجيتها، إذ كيف يعقل أن يتخذ 

 تفرغ وحمكمة االستئناف بعدم مكتب الشحن حتفظات خبصوص بضاعة مل
 من دفرت 17اعتبارها حلجية بيان الفروق تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

 .التحمالت وعرضت قرارها للنقض
 املتعلق بدفرت التحمالت 30/6/71 من قرار 17حيث إنه مبقتضى الفصل 

املنظم للتعامل مع مكتب استغالل املوانئ فإن بيان الفروق املرسل للربان 
خل األجل القانوين يعترب قرينة بسيطة على صحة ما تضمنه إذا احتج عليه دا

الربان داخل أجل ثالثة أيام من التوصل وإال اعترب قرينة قطعية وال تقبل أية 
شكاية متأخرة يف شأن تعارضه مع غريه، والقرار املطعون فيه الذي أبعد حجية 

دميه أي احتجاج ضده داخل بيان فروق مل ينكر الناقل توصله به وال ادعى تق
تلك العلة اليت ميكن " أنه خمالف ملا ورد يف أوراق التحقيق"األجل القانوين بعلة 

أن تكون صاحلة كدليل إثبات لصاحل الناقل احملتج ضد البيان داخل األجل 
 املذكور 17القانوين وليس لفائدة من مل حيتج عليه يكون قد خرق الفصل 

 .وعرضة للنقض
 .ن سري العدالة تقتضي إحالة القضية على نفس احملكمةحيث أن حس

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة القضية 
واألطراف على نفس احملكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي مرتكبة من هيئة 

 .أخرى مع حتميل املطلوبني يف النقض الصائر
ت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون       كما قرر إثبات حكمه هذا بسجال     

 .فيه أو بطرته
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وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

اصري مقررة  من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة الباتول الن         
أمحد محدوش وحممد الديلمي واحلسن بلخنفار ومبحضر احملامي العام السـيد           

 .عبد الواحد السراج ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 3440القرار عدد 
 4/6/97املؤرخ يف 

 790/94امللف املدين عدد 
  . األجل– الغاية من تقدمي املذكرة التفصيلية –مقال طلبات النقض 

فإما .  إذا احتفظ طالب النقض يف املقال حبق تقدمي مذكرة تفصيلية–
تكون الغاية تفصيل ما أمجله يف الوسائل املثارة فيتعني عليه حينئذ 
التقدم بها داخل أجل ثالثني يوما من إيداع مقال النقض حسب صريح 

طرة املدنية أو تكون الغاية منه جرب اخللل  من قانون املس364الفصل 
احلاصل يف الوسائل الناقصة أو ذكر الوسائل لعدم تضمني مقال النقض 

 .هلا فيتعني عليه حينئذ التقدم بها داخل أجل الطعن بالنقض
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 فيما خيص الدفع بعدم القبول

م،م الذي ينص على أنه إذا احتفظ رافع  من ق،364بناء على الفصل 
الطلب يف مقاله حبق تقدمي مذكرة تفصيلية تعني اإلدالء بها خالل ثالثني يوما 

 .من تقدمي املقال
وحيث إنه إذا احتفظ طالب النقض يف املقال حبق تقدمي مذكرة تفصيلية 

ئذ التقدم فإما تكون الغاية تفصيل ما أمجله يف الوسائل املثارة فيتعني عليه حين
 من 364بها داخل أجل ثالثني يوما من إيداع مقال النقض حسب صريح الفصل 

ق،م،م أو تكون الغاية منه جرب اخللل احلاصل يف الوسائل الناقصة أو ذكر 
الوسائل لعدم تضمني مقال النقض هلا فيتعني عليه حينئذ التقدم بها داخل 

 .أجل الطعن بالنقض
الب ال يهم تفصيل ما أمجل يف الوسائل، وإمنا ومقال النقض املقدم من الط

اقتصر على ذكر بيان عناوين أسباب الطعن، من انعدام التعليل وخرق قانون 
موضوعي داخلي ومسطري أضر بالطاعن والبيان التفصيلي احملتفظ بتقدميه 

 31/1/94يف مقال النقض يهم جرب اخللل احلاصل يف الوسائل ومل يقدم إال بتاريخ 
الب فال يسد اخللل إليداعه خارج أجل الطعن بالنقض الذي ينتهي يف من الط

 فيكون هذا اجلرب غري مقبول وبالتايل 3/12/93 لكون التبليغ مت بتاريخ 3/1/94
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 من ق،م،م 355فمقال النقض غري حمتوي على أسبابه فيخضع اجلزاء الفصل 
 .ويكون غري مقبول شكال

 هلذه األسباب
 .م قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعهقضى الس األعلى بعد

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة الباتول الناصري مقررة           
حممد الديلمي واحلسن بلخنفار وعبد الرمحن ومبحضر احملامي العـام السـيد            

 .فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 3453القرار عدد 
 4/6/97املؤرخ يف 

 1085/94امللف املدين عدد 
 .الفائدة القانونية حتديد سعر –قفل احلسابات اجلارية 

إذا كانت املبالغ املتضمنة باحلسابات اجلارية يطبق عليها سعر الفائدة 
القانونية أو االتفاقية فإن الفائدة املرتتبة عن مبلغ الدين الناتج يف ذمة 
صاحب احلساب بعد قفله هي الفائدة القانونية فيما عدا حالة قيام اتفاق 

 .يقضي برتتيب فائدة بنكية
 اللة امللكباسم ج

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 فيما خيص عدم قبول طلب النقض قرار التمهيدي

 من قانون املسطرة املدنية يوجب ارفاق املقال حتت 355حيث إن الفصل 
 .طائلة عدم القبول بنسخة من احلكم املطعون فيه

وحيث مل يرفق طالب النقض مقاله بنسخة من القرار االستئنايف التمهيدي 
 مما يعرض مقال النقض لعدم القبول خبصوص طلب 1992 ماي25لصادر بتاريخ ا

 .نقض القرار املذكور
 يف شأن الوسائل الثالث جمتمعة

حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار القطعي املطعون فيه الصادر 
 أن 635/92 يف امللف 2235 حتت عدد 1993 أكتوبر4عن استئنافية مراكش بتاريخ 

 1990 دمسرب28لشعيب مبراكش تقدم مبقال لدى ابتدائية مراكش بتاريخ البنك ا
يعرض فيه أن شركة فندق صحراء اين هلا حساب جار لديه أصبح مدينا لغاية 

 درهم كما يستفاد من كشف احلساب املطابق 536.566.85 مببلغ 1990 أكتوبر31
من الشركة للدفاتر اليت ميسكها بانتظام وان السيدة ايت بهى عبد اهللا ض

 400.000 يف حدود مبلغ 1981 فرباير27املدعى عليها بعقدي كفالة األول مؤرخ يف 
 درهم ملتمسا احلكم 450000 يف حدود مبلغ 1986 يناير20درهم والثاين مؤرخ يف 

 درهم الناتج عن حساب املدعى 536.566.85على املدعى عليهما بأدائهما له مبلغ 
 مع فائدة بنكية سنوية مبعدل 1990 أكتوبر31ريخ عليها اجلاري لغاية حصره بتا

 %12ابتداء من تاريخ حصر احلساب والضريبة على القيمة املضافة مبعدل  13%
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واحلكم على الكفيل طبقا لعقد )  درهم54000(وتعويض عن التماطل قدره 
 .من جمموع الدين حيسب على األصل والفوائد والصائر %10الكفالة بأدائه 

كمة حكما متهيديا بإجراء خربة وبعد إجنازها وإدالء املدعي فأصدرت احمل
 15بطلب إضايف قضت بأداء املدعى عليهما متضامنني للمدعي إىل غاية 

 1991 يوليوز16درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من  607210.20 مبلغ 1991يوليوز
كفيل  درهم واحلكم على ال10000(لتاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 

من جمموع مبلغ الدين أصال وفائدة وتوابع،  %10بأدائه للمدعي تعويضا بنسبة 
واثر استئناف احملكوم عليهما للحكمني التمهيدي والقطعي قضت احملكمة 
االستئنافية بإجراء خربة، مث قضت بتعديل احلكم االبتدائي وذلك بتحديد أصل 

درهم وجبعله مشموال  523863.59بلغ  يف م1990 أكتوبر31الدين مع الفوائد إىل غاية 
بالفوائد القانونية بدال من الفوائد البنكية ابتداء من التاريخ املذكور والتأييد فيما 

 .عدا ذلك وهما القراران موضوع طلب النقض
حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه انعدام التعليل وخرق 

قود وقرار وزير املالية املؤرخ يف  من قانون االلتزامات والع230مقتضيات الفصل 
 بدعوى أنه اعتمد يف احلكم بالفوائد القانونية على كون حساب 1992 مارس23

 وان األحكام جيب أن 1990 أكتوبر31املطلوبة مت حصره من طرف البنك بتاريخ 
تكون معللة من الناحية القانونية وهو ما ال يتوفر يف القرار كما أن هذا األخري 

 ق،ل،ع، اليت تعترب العقد شريعة املتعاقدين ألن 230يات الفصل خرق مقتض
احلساب اجلاري عقد مبقتضاه يتفق البنك مع زبون لتخصيص حساب توطن 
فيه مجيع العمليات البنكية والفوائد املرتتبة على احلساب املدين تطبق عليها 

السيد النسبة احملددة من طرف السلطات النقدية كما أن القرار الصادر عن 
 والدين املرتتب يف %13 حدد سعر الفائدة يف 1982 مارس23وزير املالية بتاريخ 

ذمة املطلوب ضدهما ال يعترب دينا مدنيا حىت تطبق عليه الفائدة القانونية 
 بل دينا جتاريا إضافة إىل أن معدل 1913 أكتوبر13 مبقتضى ظهري %6احملددة يف 

ة مبقتضى قوانني يسهر على تنفيذها الفائدة حمدد من طرف السلطات النقدي
 .بنك املغرب وما ذهب له القرار جيعله عرضة للنقض

لكن حيث لئن كانت املبالغ اليت تتضمنها احلسابات اجلارية يطبق عليها 
أثناء سري احلساب سعر الفائدة احملدد قانونا أو الذي يتم االتفاق بني البنك 

كن أن ترتتب على مبلغ الدين الناتج وصاحب احلساب عليه فإن الفوائد اليت مي
يف ذمة صاحب احلساب بعد قفله هي الفوائد القانونية إال إذا كان هناك اتفاق 
بني الطرفني يقضي برتتيب فوائد بنكية معينة على احلساب عند قفله وانه من 
الثابت من أوراق امللف أن البنك طالب املطلوب بأدائه له املبلغ الناتج يف ذمته 

 ومل يدعم طلبه مبا يفيد وجود اتفاق 1990 أكتوبر31حصر احلساب بتاريخ عند 
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 على مبلغ احلساب الناتج %13بني الطرفني يقضي برتتيب الفوائد البنكية بسعر 
بعد قفله مما ال حيق معه للبنك الدائن سوى املطالبة بالفوائد القانونية 

عليال كافيا وغري خارق واحملكمة اليت اعتمدت جممل ذلك بكون قرارها معلال ت
 .ألي مقتضى قانوين والوسائل الثالث على غري أساس

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بعدم قبول الطلب، فيما هو موجه للقرار التمهيدي 

 . وبرفضه فيما هو موجه للقرار القطعي وحتميل رافعه املصاريف
ريخ املـذكور أعـاله      وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتا        

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة زبيدة تكالنيت مقررة ،            
وحممد الديلمي واحلسن بلخنفار والباتول الناصري ومبحضـر احملـامي العـام            

 .اعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجبالسيدة فاطمة احلالق ومبس
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 4834القرار عدد 
 23/7/97املؤرخ يف 

 1253/95امللف املدين عدد 
 . التمييز بني الشخص الطبيعي واملعنوي–املقاولة 

إذا كانت املقاولة لشخص طبيعي فليس هلا حق التقاضي لعدم اكتسابها 
ة املعنوية أما إذا كانت شخصا معنويا فتتقاضى بامسها اخلاص الشخصي

والدعوى املوجهة ضد شخص طبيعي املؤيدة حبجج يف اسم مقاولة 
 .ختصه وبامسه ال ميكن ردها

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 .فيما خيص الوسيلة الوحيدة
الصادر بتاريخ حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه 

 أن شركة حمطة 874/93 عن حمكمة االستئناف بفاس موضوع امللف 26/10/1993
العجالت والسيارات قدمت مقاال مفاده أنها زودت بن اهلادي ميمون مالك 

 درهما تقاعس عن أدائه، لذا تلتمس 24515.85مؤسسة بن اهلادي ببضاعة قيمتها 
كور مع فوائده القانونية وتعويض قدره احلكم على هذا األخري بأداء املبلغ املذ

 درهم فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما وفق الطلب بدون فوائد وتعويض 3000
وبعد استئنافه أصدرت حمكمة االستئناف قرارا بإلغاء احلكم االبتدائي واحلكم 

 .من جديد بعدم قبول الطلب
، بدعوى أن حيث تعيب الطاعنة على القرار املطعون فيه انعدام التعليل

هذا القرار الذي قضى بعدم قبول دعواها، مميزا بني ميمون بن اهلادي كشخص 
ذايت ومقاولة ميمون بن اهلادي كشخص معنوي، يف حني أن الطاعنة رفعت 
دعواها ضد ميمون بن اهلادي بصفته مالكا ومدير مقاولة ميمون بن اهلادي، فإذا 

ف الذكر فيقع عليه إثبات ذلك ال كان هذا األخري هو الذي أثار التمييز سال
الطاعنة، خاصة وأن الوثائق املتعلقة مبقاولة بن اهلادي ميمون ال يالحظ عليها 
أية تسمية ترمز إىل وجود شخصية معنوية ويف حالة وجودها يكشف عن سوء نية 
بن اهلادي ميمون الذي يتمثل يف وجود شخصية قانونية ال وجود هلا بالنسبة 

 أداء ما بذمته ليتهرب من األداء لفائدة الطاعنة واحلقيقة أن هذا للقانون ويزعم
األخري تاجر ميارس جتارته يف بيع الصباغة اختار امسه حملله التجاري باسم 
مقاولة بن اهلادي ميمون وأن االسم التجاري ال خيول وجود مستقل عن شخص 
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 القانون املنظم مالكه إال إذا أبرزت الشخصية املعنوية يف األوراق بناء على
للشخصية املعنوية ويؤكد ذلك أنه ال توجد أية فاتورة مثبتة عليها مقاولة بن 
اهلادي ميمون، مما يكون معه هذا القرار قد خرق قاعدة البينة على املدعى 
وقلبت عبء اإلثبات عند ما طلب من الطاعنة إثبات بأن مقاولة بن اهلادي 

لة عن شخصية بن اهلادي ميمون وغري ميمون ليست هلا شخصية معنوية مستق
 .مرتكز على أساس

حيث إن املقاولة قد تكون لشخص طبيعي فليس هلا حق التقاضي لعدم 
توفرها على الشخصية االعتبارية، وقد تكون شخصا معنويا فتتقاضى بامسها، 
اخلاص، والدعوى املوجهة ضد شخص طبيعي املؤيدة حبجج يف اسم مقاولة 

إن املقاولة تتمتع بالشخصية املعنوية دون "ميكن ردها بعلة ختصه  وبامسه ال 
أن يثبت ذلك مالكها الشخص املعنوي، والقرار املطعون فيه الذي اعترب هذه 
الدعوى غري مقبولة لتوجيهها ضد الشخص الطبيعي املمثل للشخص املعنوي 
 املدين دون أن يثبت هذا االدعاء يكون خارقا لقاعدة البينة على املدعى

 .وعرضة للنقض

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة القضية على 
نفس احملكمة لتبت فيها من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقانون 

 .والصائر على املطلوب يف النقض
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون            

 . بطرتهفيه أو
وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة أمحد محدوش مقـررا            

رمحن مزور ومبحضر احملـامي العـام       الباتول الناصري واحلسن بلخنفار عبد ال     
 .السيد عبد الواحد السراج ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 1130 دالقرار عد
 18/2/98املؤرخ يف 

 3250/97امللف املدين عدد 
نائي  أثر احلكم اجل– اختصاص احملكمة اجلنائية –دعوى قيام الشركة 
 .أمام احملاكم املدنية

تنحصر قوة احلكم اجلنائي أمام احملاكم املدنية فيما هو من اختصاص  ‐
احملكمة اجلنائية وال تكون له قوة الشيء احملكوم به أمام احملكمة 

 –املدنية إال إذا بتت احملكمة اجلنائية يف نطاق اختصاصها 
ني الطرفني خيرج من تعرض القاضي اجلنائي لقيام الشركة من عدمه ب ‐

 .اختصاصه
للمحكمة املدنية أن تقضي يف موضوع دعوى الشركة وفق أحكام  ‐

  .‐القانون املدين دون أن تكون قد مست بقوة الشيء املقضي به 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 :يف شأن الوسائل الثالث جمتمعة
ملطعون فيه الصادر عن حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار ا

 أن السيد كنان مبارك 4/534/96 يف امللف 1997 يونيو2استئنافية اجلديدة بتاريخ 
 يعرض فيه أنه شريك 1994 فرباير17تقدم مبقال لدى ابتدائية سيدي بنور بتاريخ 

 الكائنة ببحرية 10مع السيد كنان حممد يف استغالل حمطة تربية احملار رقم 
 حبيث أن املدعى عليه ميلك الرخصة والعارض ميون 1963الوالدية منذ سنة 

املشروع ويقتسمان الربح مناصفة بينهما وان األمر ظل على تلك احلالة إىل سنة 
 عندما طلب العارض من املدعى عليه إقامة حجة كتابية بينهما باعتباره 1993

ه يف اصبح كبري السن وله أوالد فرفض املدعى عليه وامتنع من تسليمه نصيب
 مليون فقط مع أنه قبض 22 مبلغ 1993، ويف غشت من سنة 1992االستغالل لسنة 

 مليون سنتيم، وأن العارض قد تضرر من ذلك خاصة وانه يؤدي النصف 97مبلغ 
يف الصوائر واملصاريف والضرائب ملتمسا احلكم بإجراء حماسبة بني الطرفني 

بات وحتديد واجبه وحفظ  بواسطة خبري خمتص يف احلسا1993و 1992عن سنيت 
حقه يف تقدمي مطالبه واحلكم بعد ذلك وفق تقرير اخلبري بأداء املدعى عليه 

 .واجبه املقدر يف النصف
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فأصدرت احملكمة حكما متهيديا بإجراء خربة حسابية وبعد إجنازها قضت 
 .93و 92 درهم عن واجبه يف سنيت 410 000بأداء املدعى عليه للمدعي مبلغ 

كوم عليه احلكمني التمهيدي والبات يف املوضوع فقضت فاستأنف احمل
احملكمة االستئنافية بإجراء حبث يف القضية، وبعد االستماع للطرفني من طرف 

 .املستشار املقرر أيدت احلكم االبتدائي مبقتضى قرارها املطعون فيه
حيث ينعي الطاعن على القرار املطعون فيه خرق القانون خبرق 

 من قانون االلتزامات والعقود وخرق مقتضيات الفصل 451مقتضيات الفصل 
 من نفس القانون وعدم اجلواب على دفوع أثريت بصفة نظامية وخرق قوة 443

الشيء املقضي به بدعوى أن احملكمة اعتمدت يف قضائها على اللفيف العديل 
ية  الذي سبق للقضاء اجلنائي أن بت بإلغائه بصفة نهائ1994 فرباير2املؤرخ يف 

حسب القرارين اجلنحيني وال جيوز االعتماد عليه مرة ثالثة يف امللف، كما أن 
ذلك اللفيف باطل ال تنهض به حجة شرعا وقانونا لكون شهوده شهدوا بشيء 
باطل جمهول مل يبينوا تاريخ إبرام الشركة وال رأمساهلا ونصيب كل طرف مما 

 لفيف باطل وخارق حلجية  من ق ل ع وبين على451جيعل القرار خارقا للفصل 
األحكام النهائية، إضافة إىل أن القرار اعترب كون موضوع الدعوى جتاري وميكن 
إثباته جبميع وسائل اإلثبات رغم عدم توفر املطلوب على احلجة اليت تثبت 
املعاملة بني الطرفني إذ املطلوب جمرد أجري ومسري، والوثائق كلها يف اسم 

على املشار له بالقرار ال يتعلق بالنازلة لكون املعاملة العارض وقرار الس األ
 درهما ال بد فيها من الكتابة وال جيوز إثباتها بشهادة لفيف كما هو 250اليت تفوق 

 من قانون االلتزامات والعقود وكما استقر عليه 443منصوص عليه يف الفصل 
رض إذ مل جتب قضاء الس والقرار املطعون خرق قاعدة جوهرية واضر بالعا

 واملذكرات الالحقة فاحملكمة على دفوع أثريت بصفة نظامية يف مقال االستئنا
ومل جيب عن الدفع خبرق حجية الشيء املقضي به لسبقية التجاء املطلوب 
للقضاء اجلنائي اعتمادا على اللفيف العديل وبت القضاء اجلنحي يف املوضوع 

ر ال يرجع، وان من القواعد الفقهية أن بإلغاء اللفيف والن القاعدة أن من اختا
القضاء املدين ملزم قانونا بتبين حيثيات احلكم اجلنحي إدانة أو إبراء خاصة إذا 
كان صادرا عن نفس األطراف وعلى نفس السبب واملوضوع والتجاء املطلوب 
بعد فشل حماوالته أمام القضاء اجلنائي للقضاء املدين لنفس السبب غري جائز 

 .ذلك يعرض القرار للنقضوان كل 
لكن حيث إن للحكم اجلنائي قوته فيما هو من اختصاص احملاكم اجلنائية 
فال يكون له قوة الشيء احملكوم به أمام احملاكم املدنية إال إذا بتت احملكمة 
اجلنائية يف نطاق اختصاصها، فتعرض القاضي اجلنائي لقيام الشركة من عدمه 

صه ومن مث فللمحكمة املدنية أن تقضي يف بني الطرفني خيرج عن اختصا
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موضوع دعوى الشركة وفقا ألحكام القانون املدين، ويبقى الدفع خبرق قوة 
الشيء املقضي به على غري أساس واحملكمة غري ملزمة باجلواب على ما ال 
أساس له، وخبصوص ما يثريه الطالب حول خرق احملكمة ملقتضيات الفصل 

ت والعقود العتمادها اللفيف العديل فإنه بصرف النظر  من قانون االلتزاما443
عن أن احملكمة مل تعتمد اللفيف العديل وقرار الس األعلى الوارد بقرارها 
وحدهما بل اعتمدت كذلك تصرحيات الشهود املضمنة مبحضر البحث والدين 

الشركة أدوا اليمني القانونية أمامها وأكدوا قيام الشركة بني الطرفني وكذا ثبوت 
بينهما يف عدة عقارات مبقتضى رسوم عدلية ووجود حساب بنكي مشرتك بني 

 لدى الشركة العامة املغربية لألبناك وتعليلها 00200‐118203الطرفني حتت عدد 
غري منتقد خبصوص ذلك فإن القرار املطعون فيه اعترب املعاملة موضوع 

تايب ال مينع عقد الشركة الدعوى جتارية ومن مت فعدم إثبات الشركة يف رسم ك
من إنتاج مجيع آثاره القانونية يف عالقات الشركاء بعضهم مع بعض وجيوز إثبات 

 من القانون التجاري مما 41وجودها جبميع وسائل اإلثبات حسب صريح الفصل 
يكون معه القرار غري خارق ألي مقتضى والوسيلتان األوىل والثانية على غري 

 .أساس والثالثة دون اثر

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل رافعه املصاريف

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

سادة زبيدة تكالنيت مقـررة     من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين ال       
وحممد الديلمي والباتول الناصري وحممد جفري ومبحضر احملامية العامة السيدة          

 .فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 1648القرار عدد 
 11/3/98املؤرخ يف 

 2359/1/4/94امللف املدين عدد 
 توجيه الطعن من أحدهم – تعدد احملكوم عليهم –الطعن باالستئناف 

 .فقط
إذا كان الواجب يقتضي توجيه الطعن باالستئناف ضد كل احملكوم عليهم 
يف حالة عدم قابلية االلتزام للتجزئة ويف حالة قيام التضامن وعندما 
 يوجب القانون ذلك فإنه ال مانع من توجيه الطعن من أحد احملكوم

 .عليهم يف هذه احلاالت ضد احملكوم له
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 .يف شأن الوسيلة األوىل

حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 
 أن املدعي حممد 303/92 يف امللف عدد 24/9/1993االستئناف بتطوان بتاريخ 

 مبقال مفاده أنه ميلك على الشياع مع أخيه املدعى عليه احلاج اجلياليل تقدم
الشريف احلاج حممد اجلياليل مطحنة عصرية مبدشر درغاية ودكانا جبانبها 

 .ودكانني بسوق ثالثاء بين أمحد ودكانا رابعا يفتح جلهة أرضية بسوق اخلضر
 استوىل املدعى عليه على األصول التجارية واألرباح 1984وأنه يف مطلع 

وأصبح املتصرف الوحيد فيها، ملتمسا احلكم بإنهاء الشركة يف األموال وإجراء 
حماسبة وتقومي املطحنة وإعداد مشروع قسمة عينية على العقارات، ويف حالة 
تعذر القسمة احلكم ببيعها وقسمة مثنها عن طريق التصفية فأنكر املدعى عليه 

أدىل دفاع املدعي مبذكرة  5/4/89وبتاريخ . التوقيع ومتسك بالزور الفرعي
إصالحية طلب فيها إدخال ورثة املدعى عليه الذي تويف وهم أرملته مامو أصالة 
عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة الضاوية، وأوالده الرشداء احممد وحممد 
واملفضل الشريف وعبد الكرمي وحفيظة ونعيمة ومليكة وأرملته الثانية الزهراء 

ها ونيابة عن أبنائها القاصرين زبيدة وخدجية ونزهة وعبد حممد أصالة عن نفس
اللطيف وبعد أن أمرت احملكمة متهيديا بإجراء حتقيق اخلطوط بالوثيقة 
املطعون فيها املتعلقة باالعرتاف بالشركة صرفت النظر عن اخلربة املذكورة 

د أن لعدم أداء أتعاب اخلبري، وأمرت متهيديا بإجراء حماسبة بني الطرفني وبع
وضع اخلبري املعني تقريره أصدرت احملكمة االبتدائية بشفشاون حكمها القاضي 
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درهم نصيبه يف األرباح التجارية ومبلغ  206800.00باستحقاق املدعي ملبلغ 
درهم حصته يف قيمة احملالت التجارية املتمثلة يف املطحنة والدكاكني  180500.00

طلبات وعلى اثر استئنافه من طرف املشار إليها يف املقال وبرفض باقي ال
 .السيدة الزهرة اجلياليل قضت حمكمة االستئناف بعدم قبول االستئناف

 من ق م م 345حيث تعيب الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق الفصل 
ذلك أن احلكم االبتدائي مل يبلغ هلا كطرف يف الدعوى وإمنا بلغ إىل زوجها 

بتدائية ورغم تصحيح املسطرة فإن احلكم صدر يف املرحلة اال) املدعى عليه(
يف مواجهة املدعى عليه األصلي وليس يف اسم الورثة وانه ال يوجد نص يفرض 
على املستأنفة حتت طائلة عدم القبول أن تدخل يف االستئناف الورثة الذين 

 املدعى عليه، وأن حمكمة االستئناف –صدر احلكم يف مواجهة مورتهم مجيعا 
 بعدم قبول االستئناف شكال بعلة عدم إدخال مجيع الورثة تكون عندما قضت

 .قد عللت قضاءها تعليال خاطئا وعرضت قرارها للنقض
حيث إنه باإلضافة إىل أن احلكم االبتدائي املستأنف مل يقض بالقسمة 
العينية وإمنا قضى باستحقاق املستأنف عليه واجبه الذي هو النصف، فإنه إذا 

وجيه الطعن املرفوع من احملكوم عليه ضد كل احملكوم هلم كان من الواجب ت
يف حالة عدم قابلية االلتزام للتجزئة ويف احلالة اليت يوجب فيها القانون ذلك 
فإنه ال مانع من توجيه الطعن من أحد احملكوم عليهم يف هذه احلاالت ضد 

اعنة احملكوم له، والقرار املطعون فيه الذي قضى بعدم قبول استئناف الط
باعتبارها من الورثة احملكوم عليهم لعدم إدخاهلا باقي الورثة احملكوم ضدهم 
معها يف االستئناف لتعلق املوضوع بقسمة مال مشاع بكون ناقص التعليل 

 .وعرضة للنقض
 .حيث إن حسن سري العدالة تقتضي إحالة القضية على نفس احملكمة

 هلذه األسباب
 املطعون فيه وبإحالة القضية قضى الس األعلى بنقض القرار

واألطراف على نفس احملكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من 
 .هيئة أخرى مع حتميل املطلوب يف النقض الصائر

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون            
 .فيه أو بطرته

ة املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه        وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلني      
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة الباتول الناصري مقررة           
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وحممد جفري وعبد الرمحان مزور وزبيدة تكالنـيت ومبحضـر احملـامي العـام              
 .ة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجبالسيدة فاطم

 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 2915القرار عدد 
 6/5/98املؤرخ يف 

 2255/97امللف املدين عدد 
 مسؤولية – إحاطتها بعناية – إيداع مواد كيماوية باملخازن –املخازن 

 .مكتب استغالل املوانئ
 املودعة بالسطوح املكونة من مواد كيماوية تلقائيا جيب تغطية البضاعة

من طرف مكتب استغالل املوانئ ولو بدون طلب، واحملكمة مل خترق 
وتبعا لذلك .  من دفرت حتمالت مكتب استغالل املوانئ15أحكام الفصل 

 .تبقى قيام مسؤولية عن الضرر الناتج عن تلطيخ البضاعة قائمة
 باسم جاللة امللك

 .ولة طبقا للقانونوبعد املدا
 .يف شأن وسيليت النقض جمتمعتني

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه، الصادر بتاريخ 
، أن 1473/83 عن حمكمة االستئناف بالدار البيضاء يف امللف عدد 28/5/85

شركات التأمني الوفاق والشمال االفريقي وفيما بني القارات والسعادة والتأمني 
لكي املغريب، تقدمن مبقال يعرضن فيه أنهن أمن مجيعا بضاعة من املواد امل

 1729840الكيماوية، مت نقلها على ظهر الباخرة رجيني، واضطر ان ألداء مبلغ 
درهم عن الضرر احلاصل هلا بامليناء، وأنهن يلتمسن احلكم على املدعى عليهم 

تب الشحن واإلفراغ بأداء الشركة املغربية للمالحة وربان الباخرة رجيني ومك
املبلغ املذكور فأصدرت احملكمة حكما قضى بإخراج مكتب الشحن واإلفراغ 
من الدعوى واحلكم على باقي املدعى عليهم بأداء املبلغ املطلوب ألغته 
حمكمة االستئناف فيما خيص إخراج مكتب الشحن واإلفراغ، واحلكم من جديد 

 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 5940 عليه بأدائه لفائدة املدعيات مبلغ
الطلب، وبتعدبله يف مواجهة الناقل البحري حبصر املبلغ احملكوم به يف 

 . درهم11.549.50
حيث يعيب الطاعن القرار املذكور خبرق القانون وبعدم االرتكاز على 

 من دفرت التحمالت ينص على أن تغطية 15أساس قانوين بدعوى أن الفصل 
ئع ال يقوم به مكتب استغالل املوانئ إال بناء على طلب مكتوب من طرف البضا

أصحاب البضاعة، غري أن احملكمة حرفت النص املذكور عندما محلت الطاعن 
كما أنها اعتربت الضرر الناتج . مسؤولية تغطية البضاعة ولو مل يطلب منه ذلك
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 حتفظات الطاعنة  كلغ من البضاعة وقع بعد اإلفراغ، متجاهلة1500عن تلطيخ 
 بليطة على شكل شتات نظرا لتفككها، وأنه مل يسجل 22اليت أشارت إىل إفراغ 

 بليطات بها 4 بليطة أعيد مجعها من الشتات أية خسائر، باستثناء 18على 
عواريات كانت حمل معاينة، وان احملكمة جتاهلت أوراق التنقيط املمضى عليها 

 ما هو مسجل بها، مما يكون معه قرارها من ممثل الناقل البحري، ومل تناقش
 من دفرت التحمالت ومنعدم التعليل وغري مرتكز على أساس، 15خارقا للفصل 
 .ومعرضا للنقض

لكن حيث إن املواد الكيماوية ليست من األصناف املذكورة يف الفقرة الثالثة 
ال  من دفرت حتمالت املكتب اليت تودع يف السطوح بدون تغطية إ15من الفصل 

وأنه إذا اقتضى احلال إيداعها بالسطوح فإنه يتعني . بطلب كتايب من املعنيني
إحاطتها بعناية التغطية كما لو اودعت باملخازن مكانها الطبيعي، والقرار 
املطعون فيه أوضح أن البضاعة عبارة عن مواد كيماوية فكان على املكتب 

 املذكور، وخبصوص 15ل تغطيتها ولو مل يطلب منه ذلك يكون غري خارق للفص
حجم الضرر فإن حمكمة املوضوع اليت ثبت هلا استنادا إىل تقرير اخلبري أن 

 درهم 5940 كلغ حصل بعد اإلفراغ وتبلغ قيمته 1550الضرر الناتج عن تلطيخ 
املسؤول عنه مكتب استغالل املوانئ الذي مل يبني يف الوسيلة حجمها وقيمتها 

 .س، والوسيلتان على غري أساسيكون معلال ومرتكزا على أسا

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وبتحميل الصائر للطاعن

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

د حممد بناين واملستشارين السادة حممـد جفـري مقـررا           من رئيس الغرفة السي   
وعبد الرمحان مزور وزبيدة تكالنيت وحممد احلارثي ومبحضر احملـامي العـام            

 .السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 3343القرار عدد 
 20/5/98املؤرخ يف 

 4474/92امللف املدين عدد 
 . مدلول الطرد–سند الشحن 

 .العربة يف حتديد مدلول الطرد هو مبا ورد يف سند الشحن من بيانات
خلو سند الشحن من اإلشارة لعدد األكياس أو الطرود املوجودة يف 

 .البليطة يرتتب عنه اعتبارها مبثابة طرد
بالباطلية يرتتب عنه تضمن السند لعدد الطرود أو األكياس املوجودة 

 .اعتبار كل واحد مما بداخلها طردا
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 

 أن شركة التأمني الرابطة 468/90 يف امللف 1992 يناير21استئنافية البيضاء بتاريخ
 تعرض فيه 1985 فرباير25دى ابتدائية البيضاء بتاريخ االفريقية تقدمت مبقال ل

أنها أمنت محولة من املواد الكيماوية على ملك مؤمنتها الشركة الشريفة للمواد 
الكيماوية والسيليلوجية واليت نقلت على ظهر الباخرة بيلسطاين من ميناء 

مليناء  وقد وصلت الباخرة 401روتردام مليناء البيضاء حسب وثيقة الشحن رقم 
 12/11/1984 وجعلت رهن إشارة املرسل هلا بتاريخ 1/11/1984البيضاء بتاريخ 

وأنه لوحظ عوار ونقصان وأجريت خربة على يد اخلبري بلودورترو الذي حدد 
سبب اخلسارة يف التصرفات الرديئة اليت كانت البضاعة حمال هلا خالل النقل، 

 فلوران هوالندي 12110.03غ وحدد قيمتها بقطع النظر عن املصاريف يف مبل
ملتمسة احلكم بأداء املدعى عليهما متضامنني أو الواحد دون اآلخر مبلغ 

 درهم الذي ميثل اصل اخلسارة وصائر اخلربة وصائر إجناز بيان 48606.79
تسوية اخلسائر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب فأصدرت احملكمة حكما 

 درهم مع 3000 معه بالتضامن للمدعية مبلغ قضى بأداء الناقل البحري ومن
فوائده القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلب، استأنفته شركة التأمني 
الرابطة االفريقية فقضت احملكمة االستئنافية مبقتضى قرارها املطعون فيه 

 درهم 48606.79بتعديل احلكم املستأنف برفع املبلغ احملكوم به إىل حدود 
 . يف الباقيوبتأييده
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 359 و345حيث ينعي الطاعنان على القرار املطعون فيه خرق الفصلني 
 من القانون التجاري البحري وانعدام 266من قانون املسطرة املدنية والفصل 

التعليل وانعدام السند القانوين وخرق القانون بدعوى أنه استبعد تطبيق الفصل 
 درهم على كل طرد 1000لربان يف  من القانون البحري احملدد ملسؤولية ا266

بسبب أن مفهوم الطرد ينطبق على أكياس داخلية حيتوي عليها احلمل مع أن 
احلمل هو الذي يشكل وحدة نقل مستقلة بذاتها وغري قابلة للتجزيء بصرف 

 .النظر عن حمتواه
وأنه كيفما كان تكوين احلمل أو عدد األكياس الداخلية فإنه عبارة عن 

 من ق ت ب وذلك املصطلح 266 طرد حسب مفهوم الفصل وحدة نقل أو
تبنته جمموع املؤسسات التجارية أو املكلفة بالنقل، ويعترب كذلك مبثابة رزمة 
يوضع بداخلها بضاعة خمتلفة من نفس النوع أو من أنواع خمتلفة وال يسوغ 
اعتبار كل كيس مبثابة طرد واحملكمة بعدم مراعاتها للمبدأ املذكور يكون 

 .رارها عرضة للنقضق
لكن حيث إن العربة مبا هو وارد يف سند الشحن خبصوص األكياس 
املوجودة داخل الباليطة أو احلمل فتشكل الباليطة طردا واحدا عندما يكون 
سند الشحن خاليا من اإلشارة لعدد األكياس أو الطرود املوجودة ضمنها، ويف 

 املوجودة بالباليطة فإن كل حالة تضمني سند الشحن عدد الطرود أو األكياس
واحد مما بداخلها يشكل طردا واحدا، وانه من الثابت من سند الشحن املؤرخ 

 أنه يشري إىل أن عدد الباليطات املنقولة مخسة وكل منها حاملة 20/10/1984يف 
 كيس مما يعترب معه كل كيس تضرر منها أساسا لتحديد التعويض 200ل 

طعون فيه اليت قضت لفائدة املطلوبة باألضرار واحملكمة مصدرة القرار امل
الالحقة باملواد الكيماوية املوجودة باألكياس، تكون قد اعتمدت جممل ذلك 
ويكون قرارها غري خارق ألي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعلال تعليال كافيا 

 .والوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب
 .افعه الصائرقضى الس األعلى برفض الطلب، وبتحميل ر

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة زبيدة تكالنيت مقـررة            

بد الرمحان مزور ومبحضـر احملـامي العـام         الباتول الناصري وحممد جفري وع    
 .السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 3683القرار عدد 
 3/6/98املؤرخ يف 

 3978/94امللف املدين عدد 
  إثباته–عقد التأمني 

 إثباته بوثيقة التأمني أو مبذكرة عقد التأمني من العقود الرضائية ميكن
التغطية أو باملراسالت املتبادلة أو بربقية من املؤمن للمؤمن له بقبول 

 .طلب التأمني
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 

 أن املدعية الشركة 76/93يف امللف عدد  30/6/94االستئناف بأكادير بتاريخ 
 متلك حمال لتصبري األمساك بزنقة ااجلديدة أمادير تقدمت مبقال مفاده أنه

القاضي عياض بأكادير وقد أمنت عن مقرها ذلك ضد احلريق لدى شركة 
حسب " موزوين وشركاؤه"التأمني النهضة بواسطة وكيلها باكادير تأمينات 

 شب 13/2/91 وبتاريخ 1/11/90 وذلك ابتداء من 9011108.1792بوليصة التأمني رقم 
حريق مبخازن املدعية جنمت عنه خسائر مادية كبرية حددها اخلبري السيد 

 درهم ملتمسة احلكم هلا بتعويض عن 3.811496.50الطالب العاقي يف مبلغ 
 درهم 200000اخلسائر الالحقة بها واملقدرة يف املبلغ املذكور مع تعويض قدره 

 حكما قضى على 6/7/93عن التماطل، فأصدرت احملكمة االبتدائية بتاريخ 
 درهم تعويضا عن 3811496.5شركة التأمني النهضة بأدائها للمدعية مبلغ 

 .التماطل مع النفاذ املعجل، أيدته حمكمة االستئناف
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم االرتكاز على أساس قانوين سليم بدعوى 

إن شركة تأمينات موزوين وشركاؤه "الستئناف عللت قرارها بقوهلا أن حمكمة ا
تعمل وسيطا للطاعنة شركة النهضة للتأمني وأنها يف هذا اإلطار قامت 
بالوساطة بني املؤمن  هلا شركة امادير واملؤمنة شركة النهضة إلبرام عقد 

 العقد التأمني ضد احلريق وقد متت اإلجراءات املسطرية الالزمة إلنشاء ذلك
دون حتفظ أو اعرتاض من أحد الطرفني وسلمت شركة موزوين للمؤمن له 
شهادة تفيد قيام ضمان شركة النهضة للتأمني اليت تقوم شركة موزوين 
بالسمسرة لصاحلها بعد أن سلمتها شركة التأمني النهضة رقم بوليصة التأمني 

ضح أن احملكمة ومن خالل هذه احليثية يت" وأثبتتها على الشهادة املذكورة



 

71 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

وقعت يف خلط عندما اعتربت شركة تأمينات موزوين تعمل كوسيط بني 
الطاعنة وشركة أمادير، هذه األخرية اليت تعاملت مع مكتب السمسرة الذي 
تستغله شركة موزوين اليت مل يسبق هلا أن كانت وكيلة للطاعنة إذ أن دور 

ملرسوم الصادر بتاريخ  وا9/10/77وسطاء التأمني حمدد بالظهري املؤرخ يف 
 الذي ورد فيه أن السمسار هو وكيل للمؤمن له وليس لشركة التأمني 21/12/77

اليت ال ترتبط باملؤمن له بعالقة قانونية إال بعد قبوهلا لعرض التأمني وتأسيس 
عقد الضمان أو على األقل بطاقة التغطية، وحمكمة االستئناف عندما اعتربت 

سيطا للطاعنة، وأنها قامت بإبرام عقد التأمني مع شركة تأمينات موزوين و
شركة امادير تكون قد طبقت الظهري واملرسوم املذكورين تطبيقا خاطئا 
وخلطت بني املفهوم القانوين للسمسار والوسيط كما أن حمكمة االستئناف 

أن ما متسكت به الطالبة يف عدم قيام ضمانها ال يستند على "أوردت يف تعليلها 
س قانوين سليم ألن عرض التأمني احملرر على مطبوع خاص بها أي أسا

واملتضمن جلميع البيانات االلزامية مبا يف ذلك رقم البوليصة يعترب إجيابا منها 
وقد صادقت ووافقت عليه املؤمن هلا فأصبحت األوىل صاحبة اإلجياب منها 

ب ضامنة وقد صادقت ووافقت عليه املؤمن هلا فأصبحت األوىل صاحبة اإلجيا
 7فتكون قد أفرغت املادتني "للثانية صاحبة القبول وبالتايل قيام عقد التأمني 

 اللتني تقضيان بأن عرض التأمني 28/11/34 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 8و
ولو كان حمررا على مطبوع شركة التأمني ومتضمن ألية بيانات كيفما كان نوعها 

ف ألن التأمني ال يثبت إال بعقد التأمني املوقع ليس له أي أثر وال يلزم أي طر
عليه أو ببطاقة التغطية املوقع عليها من طرف املؤمن، واملشرع ملا استعمل يف 
املادتني املذكورتني كلمة عرض التأمني ومل يستعمل مصطلح إجياب فذلك 

 .لكي ميكن املؤمن من دراسة هذا العرض
طالبة ووجود عقد التأمني بينها كما أن احملكمة اعتمدت لتأكيد ضمان ال

كون الطالبة مبجرد ما أعلمت بوقوع " شركة امادير"وبني املطلوبة يف النقض 
احلادثة أوفدت خبريها للوقوف على اخلسائر مبحل الشركة كما أنها وصفت 

، وأشارت إىل بوليصة التأمني رقم 60/91هذه الشركة باملؤمنة هلا يف التلكس 
 تعليل ال يرتكز على أساس ألنه ال إيفاد اخلبري وال رقم وهو" 901110.81.1972

البوليصة وال حىت وصف شركة امادير باملؤمنة هلا يف التلكس ميكنه أن يشكل 
 من القرار الوزيري ال 7قرائن قانونية تفيد بأن ضمان الطالبة قائم مادام الفصل 

 .يثبت إال بواسطة بوليصة التأمني
 من نفس القرار ينص على أنه ال مينع 8 الفصل أن"كما أن احملكمة أوردت 

الضامن واملضمون من أن يتعهد الواحد جتاه اآلخر بواسطة كتابات بشأن 
أن الطالبة توصلت بإجراءات " واعتربت"الضمان حىت قبل تسليم عقد الضمان 

قامت بها شركة موزوين بشأن عقد التأمني لفائدة شركة امادير، وأنه طبقا 
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وهو تعليل " ر فإن عدم تسليمها لعقد التأمني ال ينفي قيام ضمانهاللفصل املذكو
 ينصان صراحة بأن عرض التأمني ليس له أي أثر وال 8 و7فاسد ألن الفصلني 

يلزم املؤمن له وال املؤمن، وأن التأمني ال يثبت إال بواسطة بوليصة التأمني أو 
تكز على أساس قانوين على األقل بطاقة التغطية مما يكون معه القرار غري مر

 .سليم وعرضة للنقض
لكن حيث إن عقد التأمني عقد رضائي ميكن إثباته بوثيقة التأمني أو 

 اليت ميكن إثباتها بالوصل الذي تسلمه شركة التأمني للمؤمن له ةمبذكرة التغطي
أو باملكتب املتبادلة أو بربقية من املؤمن له بقبول طلب التأمني، والقرار 

 نص على أنه ال مينع 28/11/34 من قرار 8أن الفصل "ه الذي أوضح املطعون في
الضامن واملضمون من التعهد كتابة بشأن الضمان يسلمها الواحد لآلخر حىت 
قبل تسلم عقد الضمان، وأن الطالبة توصلت باإلجراءات اليت قام بها الوسيط 

تأمني وشهادة بشأن عقد التأمني لفائدة املطلوبة اليت توصلت برقم بوليصة ال
 بأنها مؤمنة 25/2/91 وتاريخ 160/91الضمان وقد وصفتها املؤمنة بالتلكس رقم 

يكون قد اعتمد حجة كتابية مما جيوز قبوله التبات مذكرة التغطية ... هلا 
بصرف النظر عما أثري يف شان عالقة السمسار بأطراف العقد وتأويل احملكمة 

 املتعلق بتجديد اجل االتفاق أو 1934رار  من ق7اخلاطئ للشق اآلخر من الفصل 
تغيريه أو إعادة إجراء العمل به وال يتعلق بإنشاء عقد التامني كما هو الشان يف 
النازلة، والقيمة االثباتية املعطاة خطا لعرض التامني احملرر على مطبوع خاص 

كمة يف بالطالبة املعتربة تربيرات زائدة يستقيم بدونها ويغين عنها اعتماد احمل
اإلثبات التليكس املذكور وتبقى الوسيلة فيما يتعلق بالتأويالت اخلاطئة غري ذات 

 .اثر ويف الباقي على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، مع إبقاء الصائر على رافعه

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
ة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           بقاع

من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة الباتول الناصري مقررة           
وحممد جفري وعبد الرمحان مزور زبيدة تكالنيت ومبحضر احملامي العام السيدة           

 .يحة موجبفاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فت
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 4155القرار عدد 
 17/6/98املؤرخ يف 

 1475/97امللف املدين عدد 
 ).ال( تطبيق القواعد العامة – 25/12/1980 تطبيق ظهري –كراء 

 – فقام مقامه 5/5/28 نسخ ظهري 25/12/80ظهري 
تصبح إحالة بعد النسخ  24/5/55 من ظهري 41اإلحالة مبقتضى الفصل 

 الناسخ الواجب تطبيقه على أصحاب عقود الكراء 25/12/80على ظهري 
 الغري متوفرة فيهم 24/5/55 من ظهري ‐2‐1املشار إليهم يف الفصلني 

 . نعم–شروط الفصل اخلامس منه 

 . ال–تطبيق القواعد العامة موضوع ظهري العقود وااللتزامات 

 باسم جاللة امللك
 داولة طبقا للقانونوبعد امل

  يف شأن الدفع بعدم القبول
حيث دفع املطلوب بأن مقال النقض غري مقبول الن الطاعن الطاهر 
بولعمان تقدم بوصفه وكيال عن السيدة مجيلة الزبدي دون أن يديل بوكالة 
خاصة أو سند عريف أو رمسي ودون أن يثبت متتعه حبق متثيل موكلته املذكورة 

ع .ل. من ق892م و.م. من ق34 و33ق بذلك مقتضيات الفصول أمام القضاء فخر
وملا بلغت املذكرة املتضمنة للدفع املذكور لنائب الطالب األستاذ الغرمول أدىل 

 أرفقها بشهادة إثبات تضمنت إشهاد السيدة مجيلة 26/1/98مبذكرة مؤرخة يف 
ت التجارية الزبدي بتوكيلها للسيد بولعمان الطاهر بالتصرف يف مجيع املعامال

والكرائية والبنكية وأية معاملة أخرى ختص احملل التجاري للمالبس اجلاهزة 
 اكدال الرباط ونسخة من وكالة 66للكبار والصغار الواقع بزنقة عقبة رقم 

 تضمنت نفس املعلومات، كما دفع 23/1/88مشهود مبطابقتها لألصل بتاريخ 
نه إذا كان من شخص ال يتوفر  بأ17/12/97الطاعن ضمن مذكرته املؤرخة يف 

على الصفة يف التقاضي فهو املطلوب إذ أن احملل موضوع النزاع هو ملك 
 .مشاع بني املطلوب وشركائه الستة

م يهمان الرتافع أمام القضاء وقد .م. من ق34 و33حيث إنه إذا كان الفصالن 
لغري مت هذا بواسطة حمام مقبول لدى الس األعلى فإن حق التقاضي عن ا

بوكالة يستوجب إثبات الصفة باالستظهار بالوكالة اخلاصة، والطالب السيد 
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بولعمان الذي يستفاد من مذكرته التوضيحية املودعة بكتابة ضبط الس 
 أنه عاجز عن اإلدالء بتلك الوكالة يكون مقاله الرامي 17/4/98األعلى بتاريخ 

يابة عن السيدة الزبدي لنقض القرار غري مقبول فيما هو موجه من طرفه ن
وخبصوص دفع الطاعن بانعدام صفة املطلوب يف مذكرته املودعة بتاريخ 

 فإن هذا الدفع أثري بعد فوات أجل الطعن بالنقض وألول مرة أمام 17/12/97
 .الس األعلى فهو غري مقبول

 يف شأن الفرع الثاين من الوسيلة الرابعة
ار املطعون فيه الصادر عن حمكمة حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القر

 أن املطلوب رشيد 5949/94 يف امللف عدد 13/11/96االستئناف بالرباط بتاريخ 
بن مبارك تقدم مبقال مفاده أنه أكرى للسيد بولعمان الطاهر بوصفه نائبا عن 
بنته القاصرة هند وعن السيدة مجيلة الزبدي احملل املعد للتجارة الكائن برقم 

بة أكدال الرباط مبقتضى عقد حددت مدته بسنة واحدة تبتدئ من  زنقة عق66
 واملدعى ومبقتضى الفقرة األخرية من 93فرباير وتنتهي يف متم 1992فاتح مارس

الفصل األول من عقد الكراء أعلم الطرف اآلخر بانتهاء مدة الكراء وبالتايل 
ليهما مل خيليا احملل الفسخ التلقائي للعقد وإفراغ العني املكراة إال أن املدعى ع

 من ق ل ع التمس االشهاد بانتهاء 230الفصلبالرغم من االنذار، وعمال مبقتضيات 
مدة الكراء وفسخ العقد وإفراغ املدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من احملل 

 ده لليوم 400موضوع النزاع وأدائهما تضامنا بينهما الغرامة اليومية احملددة يف 
خلاصة املنصوص عليهما مبذكرة مع مقال مقابل تضمنت حسب بند الشروط ا

أن املدعى مل حيرتم النصوص اخلاصة املنصوص عليها يف عقد الكراء وأنهما 
 كما هو ثابت من التواصيل املسلمة هلما من 1991تكرتيان احملل منذ فاتح أكتوبر

سة طرف املدعي وقد جهزتا احملل واستغلتاه على الوجه املتفق يف بيع األلب
اجلاهزة، ونظرا الحتياجهما إىل بعض القروض من األبناك طالبتا من املدعي 
حترير عقدة كتابية تهم استغالهلما للمحل حىت تتمكنا من رهن األصل التجاري 
للمحل املكري وهو ما مت فعال ومتكنت العارضتان من احلصول على القروض 

 مبقتضاه بعدم رغبته يف جتديد  أخربهما93إىل أن فوجئتا باإلنذار يف نهاية يناير
 من ق ل ع الن االتفاقات 23عقد الكراء والعارضتان تتشبتان مبقتضيات الفصل 

بني األطراف جيب أن تنفذ حبسن نية وأال تتعارض مع النصوص القانونية، وان 
 36 الذي ينص يف فصله 24/5/55عقود أكرية احملالت التجارية ينظمها ظهري 

يفما كانت صورتها باطلة إذا كانت ترمي إىل حرمان املكرتي على أن كل البنود ك
من حق التجديد املؤسس على احملل موضوع النزاع والتمسا رفض الطلب 
األصلي، ويف الطلب املقابل فان عقود كراء األماكن املعدة للتجارة ال تنتهي إال 

 من 9 و8 من الظهري األول والفصالن 24/5/55بتوجيه إنذار إما يف إطار ظهري 
وأن اإلنذار املوجه هلما غري مستوف اإلجراءات والشروط ) هكذا(الظهري الثاين 
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الشكلية وخال من أي سبب يربره والتمستا احلكم بإبطاله واستمرار عقد الكراء 
 بني الطرفني بنفس الشروط ألغته حمكمة االستئناف وحكمت 3/3/92املؤرخ يف 

 66امهما من احملل الكائن بالعمارة رقم بإفراغ املستأنف عليهما ومن يقوم مق
 درهم عن 50يسار مدخلهما شارع عقبة أكدال حتت غرامة تهديدية قدرها 

 .االمتناع
حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه انعدام التعليل وعدم االرتكاز 

 من ق م م ذلك أنه 345 و50على أساس قانوين وخرق مقتضيات الفصلني 
كراته املدىل بها استئنافيا يتضح أنه أثار خرق طلب املطلوب بالرجوع إىل مذ

 من ق ل ع والقرار املطعون فيه مل جيب على 231 و230مقتضيات الفصلني 
ذلك كما أثار أن النزاع موضوع النازلة يهم إنهاء عقد كراء، وأن عقود الكراء 

ور ظهري  ختضع للقواعد العامة، إال أنه بصد1928 ماي5كانت قبل صدور ظهري 
 فإن املشرع تدخل يف العالقة بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة 5/5/28

للسكىن أو املستعملة يف التجارة والصناعة ووضع احلد حلرية التعاقد وأصبح 
ضروريا إلنهاء العقد توجيه إنذار باإلخالء وفق شروط حمددة مع تضمني اإلنذار 

ليت أتى بها هذا الظهري ألغت مقتضيات السبب الدافع له وبذلك تكون القواعد ا
 فان املشرع نظم 24/5/55 من ق ل ع وبصدور ظهري 692‐688‐687الفصول 

العالقة بني املكري واملكرتي للمحالت املستعملة جتاريا وصناعيا أو حرفيا 
بقواعد آمرة خصوصا منها الفصل السادس الذي حدد طريقة إنهاء هذه العقود، 

الت اليت ختضع مليدان تطبيقه واليت الزالت مل تتوفر وخص نفس الظهري احمل
 5فيها الشروط لتدخل يف محايته وقرر وجوب إخضاعها ملقتضيات ظهري 

 منه واملشرع وعندما سن هذا النص كانت نيته 41 وذلك يف الفصل 1928ماي
واضحة وهي محاية مكرتي هذه احملالت الذين الزالوا مل يدخلوا بعد يف محاية 

 الن اقتناء حمالت لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلريف يقتضي 55ظهري 
 5صرف مبالغ مالية إلعداد احملل للغرض الذي أعد من أجله، وأنه بإلغاء ظهري 

 أصبحت هذه احملالت وباحلتمية القانونية خاضعة 25/12/80 بظهري 1928مايو
ورة محاية وخلق حلماية هذا الظهري، والقول بغري ذلك يشكل تعارضا مع ضر

التوازن بني املكري واملكرتي، والقرار املطعون فيه عندما قرر عدم خضوع 
 اليت خنضع هلا احملالت اليت 25/12/80احملل موضوع النزاع ملقتضيات ظهري 

 يكون قد علل قراره تعليال ناقصا 55مل تكتسب بعد احلماية اليت خيوهلا ظهري 
 .مما يعرضه للنقض

 5/5/28 نسخ ومل يلغ فقط ظهري 26 مبقتضى فصله 25/12/80حيث إن ظهري 
 قبل النسخ 24/5/55 من ظهري 41فقام مقامه ومن مت فاإلحالة مبقتضى الفصل 

من الظهري املنسوخ الذي هو قانون خاص قواعده خمالفة للقانون العام الذي 
هو ظهري االلتزامات والعقود املمنوع تطبيقه على النازلة مبقتضى املفهوم 
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 الناسخ 25/12/80 املذكور تصبح إحالة بعد النسخ على ظهري 41املخالف للفصل 
الواجب التطبيق على أصحاب عقود الكراء ممن أشري إليهم يف الفصلني األول 

 وممن ال تتوفر فيهم شروط الفصل اخلامس منه حسب 55والثاين من ظهري 
ور يف الفصل  سالف الذكر يصرف النظر عن التخصيص املذك41صريح الفصل 
 الذي ال يهم القوانني احمليلة، ويكون القرار املطعون فيه الذي 80األول من ظهري 

 املتمسك به من الطالب على نازلة نظمتها مقتضيات 80أبعد تطبيق ظهري 
 معتمدا القواعد العامة موضوع ظهري االلتزامات والعقود 55 من ظهري 41الفصل 

ى عقود الكراء الكتساب احلق التجاري، وأن أنه مل يتم مرور سنتني عل"بعلة 
 وأن 93العقد الرابط بني الطرفني حدد مدة الكراء يف سنة تنتهي يف متم فرباير

ناقص التعليل "  من ق ل ع230املكري رغب يف إنهاء العقد عمال بالفصل 
 .وعرضة للنقض

وحيث ان حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة امللف 
 .س احملكمة املصدرة لهعلى نف

 هلذه األسباب   
قضى الس األعلى بعدم قبول الطلب املقدم من الطالب نيابة عن 
مجيلة الزبدي، وبنقض القرار املطعون فيه وبإحالة امللف على نفس احملكمة 
املصدرة له للبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقانون 

 .وجعل الصائر مناصفة
قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون           كما  

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

شارين السادة عبد الرمحـان مـزور       من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملست      
مقررا والباتول الناصري وحممد جفري وزبيدة تكالنيت ومبحضر احملـامي العـام            

 .السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة

            



 

77 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 4525القرار عدد 
 1/7/98املؤرخ يف 

 347/98املدين عدد امللف 
 ال يرد طلب إعادة النظر – طلب إعادة النظر –طلب تصحيح خطأ مادي 

 .على إعادة النظر
تقدمي طلب تصحيح خطأ مادي يف قرار للمجلس األعلى يتعلق يف واقع 
األمر بطلب إعادة نظر صادر عنه يف مواجهة قرار لعدم اجلواب على 

ال يرد طلب إعادة نظر "عدة حجة تكميلية، يعترب غري مقبول عمال بقا
 ".على إعادة نظر

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة وطبقا للقانون

حيث تقدم فتحي حممد بواسطة األستاذة فاطمة ضاكة مبقال يرمي إىل 
 الصادر بتاريخ 6100إصالح خطأ مادي واقع يف قرار الس األعلى عدد 

طلب إعادة النظر بدعوى أن  القاضي برفض 1072/95 يف امللف عدد 16/10/96
الس األعلى مل جيب على دفع طالب إعادة النظر الذي أدىل بعقدة كرائية 
تكميلية تفيد موافقة املالك على استغالله للمحل املعد للتجارة الذي أكراه 
للطاعن على تغيري وجه االستعمال حسب ما يريده الطاعن املكرتي، وان عدم 

يلي وحسب املذكرة التكميلية كما ذهب إىل ذلك االجابة على العقد التكم
الس يعترب خطأ ماديا يلتمس إصالحه، واحلكم تبعا لذلك مبقتضى القرار 

 .املطلوب فيه إعادة النظر
لكن حيث إن موضوع الطلب يف حقيقته ال يتعلق بتصحيح قرار حلقه خطأ 

صادر عن الس مادي من شأنه أن يؤثر فيه، وإمنا بطلب إعادة النظر يف قرار 
يف طلب إعادة النظر يف قراره لعدم جواب الس على حجة تكميلية أدىل بها 
أمامه مع انه أجاب عنها بأنها قدمت ألول مرة أمامه فال حاجة ملناقشتها، مما 
يندرج يف قاعدة ال يرد طلب إعادة النظر على إعادة النظر اليت تطبق سواء 

 مت عن طريق مباشر يف قرار الس األعلى أو كان الطعن بإعادة النظر الثاين
عن طريق غري مباشر بالطعن بإعادة النظر يف القرار الفاصل يف إعادة النظر 
ألن األمر يف احلقيقة يهم الطعن يف قرار الس الفاصل يف طلب النقض، 
فيكون الطلب لذلك غري مقبول هلذه العلة، باإلضافة إىل عدم اإلدالء بالوصل 

 .ت إليداع الغرامة املمكن احلكم بهااملثب
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وحيث إنه إذا كان األمر يتعلق يف احلقيقة بإعادة النظر فإنه بعدم قبول 
 .الطلب جيب أن يغرم صاحبها

 هلذه األسباب   
قضى الس األعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل الصائر للطاعن وتغرميه 

 .بثالثة آالف درهم لفائدة اخلزينة العامة
 القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه             وبه صدر 

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة وحممد جفـري مقـررا             

ضر احملـامي العـام     وحممد الديلمي والباتول الناصري عبد الرمحان مزور ومبح       
 .السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 4908القرار عدد 
 98//22/7املؤرخ يف 

 2441/96امللف املدين عدد 
 بيع األصل –" غري مطلوب" تأويل مالحظة –استدعاء بالربيد املضمون 

 ).نعم(فة البائع يف متابعة الدعوى  ص–التجاري 
اليت حيملها الظرف الربيدي املوجه بالربيد " غري مطلوب"تأويل مالحظة 

املضمون رفقة إشعار بالتوصل املتضمنة االستدعاء الصادر من اخلبري 
القضائي، يعود حملكمة املوضوع الستخالص التوصل من عدمه حسب 

 .احلاالت وظروف القضية
 لكباسم جاللة امل

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 

 أن 835/95 يف امللف عدد 12/12/1995االستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 
تقدمت " سيكاليم"املطلوبة الشركة الصناعية والتجارية ملواد تغذية الدواجن 

للطالب ابراهيم بوعطرة عدة أطنان من الدواجن مبقال مفاده أنها باعت 
 درهم رفض أداءه والتمست احلكم عليه بأداء املبلغ 39768.33واملواشي مببلغ 

 درهم كتعويض 8000املذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ التوصل بالبضاعة و
عن التماطل، فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما قضى على املدعى عليه بأدائه 

 إىل 28/1/93 دهم كأصل دين مع الفوائد القانونية من 39768.33مدعية مبلغ لل
 . درهم كتعويض أيدته حمكمة االستئناف1600يوم التنفيذ ومبلغ 

حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه خرق القانون وقاعدة 
مسطرية أضرت به وفساد التعليل املنزل منزلة إنعدامه بدعوى أنه دفع يف 

 املراحل بعدم قانونية اخلربة اراة لعدم حضوره، نتيجة عدم مجيع
استدعائه ورغم أن تقرير اخلربة تضمن عدم حضور الطالب، وأرفق مبرجوع 
االستدعاء مبالحظة عدم التوصل فإن القرار املطعون فيه، رد هذا الدفع بعلة 

من ق  63أن الطالب مل يسحب الغالف، وأهمل حضوره اخلربة مع أن الفصل "
م م ينص على ضرورة توصل الطرف باستدعاء اخلبري مع إرفاق التقرير 
باالشعار بالتوصل حتت طائلة بطالن التقرير، واالجتهاد القضائي اعترب عبارة 

ال تفيد التوصل، كما علل رفض الدفع املذكور تعليال فاسدا، ألن " غري مطلوب"



 

80 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

عذار الشرعية، وان تربير عدم سحب الغالف يكون لسفر أو مرض أو غريه من األ
 .عدم السحب باإلهمال يعترب احتماال مما يعرضه للنقض

لكن حيث لئن كان الطالب مل حيضر عملية اخلربة فذاك ال يعزى للخبري 
وإمنا يرجع لتقاعسه وعدم استجابته للدعوة املوجهة إليه من اخلبري حلضور 

 أنها موجهة إليه 141دد عملية اخلربة إذ الثابت من الرسالة املضمونة حتت ع
 مع اإلشعار بالتوصل وذلك حلضور اخلربة اليت ستجرى بتاريخ 13/9/93بتاريخ 

 على الساعة الرابعة بعد الزوال فيكون اخلبري قد احرتم حرفية الفصل 27/9/93
بأن الثابت من غالف " من ق م م وحمكمة االستئناف اليت عللت قرارها 63

قرير اخلربة أن اخلبري وجه للطاعن استدعاء حلضور التبليغ الربيدي املرفق بت
عملية اخلربة بواسطة الربيد املضمون مع اإلشعار بالتوصل بعد أن أثبت احلكم 

 مل 24/9/93 و15/9/93االبتدائي كون الطالب مل يقم بسحب االستدعاء بتاريخ 
 غري"خيرق أي مقتضى، وعللته تعليال سليما بصرف النظر عن اعتبار مالحظة 

يف التوصل من عدمه اليت يرجع أمر تأويلها حملكمة املوضوع حسب " مطلوب
 .احلاالت وظروف القضية والوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب   
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة          بقاعة  

من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة عبد الرمحـان مـزور             
مقررا والباتول الناصري وحممد جفري زبيدة تكالنيت ومبحضر احملـامي العـام            

 .ة موجبالسيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيح
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 5124القرار عدد 
 29/7/98املؤرخ يف 

 3222/91امللف املدين عدد 
 . تقييم تقرير البحر واخلربة– شهادة املعاينة –مساءلة الناقل البحري 

شهادة املعاينة إلثبات صالحية السفينة لإلحبار عند اإلقالع هي قرينة  ‐
ز إثبات عكسها وال يقوم مقامها تقرير البحر املنجز بعد بسيطة جيو

 .اإلقالع
إبعاد احملكمة لتقرير اخلبري يدخل يف نطاق سلطتها التقديرية يف تقييم  ‐

 .احلجج
اإلعفاء القانوين من املسؤولية يطبق يف احلالة الناشئة عن العيوب  ‐

 .اخلفية اليت ال يسمح باكتشافها بفحص دقيق
 من القانون التجاري 262تعلق باالحتجاج موضوع الفصل التعليل امل ‐

البحري يكفي أن يكون عاما إلعطائه كل مفعوله، ويندرج حتت ذلك 
 .االقتصار على ذكر أن البضاعة تعرضت لألضرار

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 .يف شان الوسيلة األوىل

ر املطعون فيه الصادر عن حمكمة حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرا
 ان املطلوبات شركات 473/88  يف امللف عدد11/4/89االستئناف بالبيضاء بتاريخ 

 تقدمن مبقال مفاده انهن أمن احلمولة – رميار – اجلديدة –التأمني السعادة 
 طنا واليت مت نقلها على 979.011 قطعة من اللحوم يصل وزنها 12010املتكونة من 

 1ة تيزي انتسيت قصد إيصاهلا مليناء اكادير وفق وثيقة الشحن عدد منت باخر
وعند وصول الباخرة عوين خصاص وعوار عيناه اخلبريان لوركوس ومشاريف 
والعارضات الاليت أمن احلمولة املذكورة وحللن حمل املؤمن له بقوة القانون 

ما  من ق ت ب والتمس احلكم على املدعى عليه367وفق مقتضيات الفصل 
 درهم مع الفوائد القانونية فأصدرت 893435.26بصفة متضامنة بأدائهما هلما مبلغ 

 .احملكمة االبتدائية حكما وفق الطلب أيدته حمكمة االستئناف
 345حيث ينعى الطاعنان على القرار املطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 

تقرير السيد من ق م م بدعوى أنه مل ترد به أدىن إشارة إىل أنه متت تالوة 
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املستشار املقرر أو مل تقع تالوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة األطراف 
 .مما يعرضه للنقض

 من 342لكن حيث إن تالوة التقرير من عدمها، مل تبق من مشموالت الفصل 
 من نفس القانون احملتج خبرقه وذلك 345ق م م املقتضى املشار إليه يف الفصل 

، وانه خالفا ملا ورد يف الوسيلة فقد تضمن القرار 10/9/93مبقتضى ظهري 
املطعون فيه أنه مل تقع تالوة تقرير السيد املستشار املقرر بإعفاء من الرئيس 

 .وعدم معارضة الطرفني، فتكون غري مقبولة
 يف شأن الوسيلة الثانية،

حيث ينعى الطاعنان على القرار املطعون فيه، خرق مقتضيات الفصلني 
ن ق ت ب وعدم كفاية التعليل، وتناقضه وعدم اجلواب على وسائل  م267‐262

دفاع جوهرية وحتريف الوقائع بدعوى أنهما التمسا إلغاء احلكم االبتدائي 
العتماده على احتجاج خمتل قانونا لعدم دقته وتعليله ويكمن ذلك يف عدم 

ب  على عدد قطع اللحوم اليت تكون تعيبت بسب1981مارس 13تنصيص احتجاج 
العوار الذي أصابها، وال الكميات اليت يزعم املتلقي أنها ناقصة إال أن حمكمة 
االستئناف استبعدت هذا الدفع مستندة على أن رسالة االحتجاج معللة مبا فيه 
الكفاية إذ يكفي اإلشارة إىل وجود أضرار وخصائص بالبضاعة وأضافت أن 

ة أو املتضررة مع أن الفصل اخلربة هي وحدها الكفيلة بتحديد الكمية الناقص
 من ق ت ب وضع شروطا حمددة جعل قبول الدعوى البحرية رهينا بتوفرها 262

منها تنظيم احتجاج معلل صادر عن املرسل إليه ال عن أي طرف آخر مثل 
اخلبري ألن املشرع يرمي من وراء هذه الدقة والتعليل يف االحتجاج إىل حصر 

اء النقل وتواجد البضاعة حتت حراسة الناقل، األضرار اليت تكون قد حصلت أثن
وحمكمة االستئناف عرض عليها احتجاج خال من مجيع املواصفات اليت 
اشرتطها املشرع ومع ذلك اعتربت أن الصياغة العامة واردة اليت ورد بها 
االحتجاج كافية، والطاعنان أثارا بالنسبة إىل اخلصاص انعدام وجود حتفظ من 

فراغ وال أوراق حتقيق وال بيان فروق وشهادة بعدم اإلفراغ من لدن أعوان اإل
شأنها إثبات مسؤوليته عنه ومل يتضمن القرار املطعون فيه أدىن إجابة على 
الدفوع واقتصر على تبين تقرير اخلبري كوركوس وهو يغين عن اإلجابة على 

 .قضالدفع املتعلق باخلصاص املزعوم عند إفراغ البضاعة مما يعرضه للن
 من ق ت ب ال يكون له مفعول 262لكن حيث إن االحتجاج موضوع الفصل 

إذا مل يكن معلال وال يشرتط الفصل املذكور أن يكون التعليل دقيقا فيكون 
التعليل العام كافيا إلعطائه كل مفعوله، ويندرج حتت ذلك االقتصار على ذكر 

القرار املطعون فيه أن البضاعة تعرضت لألضرار كما هو الشان يف النازلة و
حيث إنه بالرجوع إىل رسالة االحتجاج فإنها معللة مبا فيه الكفاية إذ " بقوله 
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. يكون قد ساير ذلك"يكفي اإلشارة إىل وجود أضرار وخصاص بالبضاعة 
وخبصوص الشق الثاين من الوسيلة فإن الدعوى موجهة ضد الناقل البحري 

 من ق ت ب من يوم 262و 221 املسؤول عن البضاعة حسب مقتضيات الفصلني
تسلمه البضاعة إىل اليوم الذي وضعت فيه فعليا حتت تصرف املرسل إليه، 
وقد صدر احلكم االبتدائي ضد الناقل الذي استأنفه يف مواجهة احملكوم هلن، 
ومكتب استغالل املوانئ الذي وإن كان موضوع الشق من الوسيلة يهدف إىل 

 املرحلة االبتدائية وال يف املقال االستئنايف بأية مساءلته إال أنه مل تتقدم يف
أن اخلبري كركوس الذي "مطالب ضده فيكون القرار الذي محلها املسؤولية بعلة 

كان حاضرا وقت اإلفراغ أكد يف تقرير أن أربع قطع من اللحم سقطت يف البحر 
مل خيرق أي مقتضى وغري حمرف ألي واقع وجميبا على " ومثانية مل تفرغ

خلصاص مبا فيه الكفاية بصرف النظر عما أثري يف موضوع أوراق التحقيق ا
وشهادة بعدم اإلفراغ وبيان الفروق الذي يهم العالقة بني الناقل ومكتب استغالل 

 .املوانئ والوسيلة على غري أساس
  يف شأن الوسيلة الثالثة،

 حيث ينعى الطاعنان على القرار املطعون فيه خرق مقتضيات الفصلني
 من ق ل ع وتناقض التعليل بدعوى أن الناقل متسك 401و من ق ت ب 214‐213

بسبب معف من املسؤولية يتجلى يف العيب اخلفي الذي ظهر فجأة يف شكل 
 أدى إىل تسرب 4كسر طرأ على إحدى القنوات الباطنة على مستوى الغري عدد 
ادث إال بعدما مت الدييزل إىل البضاعة املشحونة، ومل يشعر العارضان بهذا احل

الشروع يف عملية اإلفراغ، ومل تثر أدىن منازعة من لدن املطلوبات حول صالحية 
السفينة لإلجيار وال حول طابع اخلفاء الذي كان يتسم به العيب املؤدي إىل 
تلوث البضاعة وكان على حمكمة االستئناف أن جتيب على الدفوع املعتمدة 

موضوع أية منازعة إال أنها استبعدت تلقائيا على تلك العناصر بوصفها مل تكن 
تطبيق مبدأ اإلعفاء للعيب اخلفي رغم ثبوت تلك العناصر واقتصرت على 

بأن العيب اخلفي يعفي فعال الناقل من املسؤولية لكن إذا كان الناقل قد "القول 
قام فعال بفحص دقيق وشامل للسفينة وذلك بتقدمي شهادة قابلية السفينة 

هو تعليل يستدعي بعض املالحظات ألنها أقرت بأن العيب اخلفي لإلحبار و
خيول االعفاء من املسؤولية وعلقت إثبات إجناز الفحص الدقيق على اإلدالء 
بشهادة القابلية لإلحبار وبذلك يكون تفسريا ضيقا لعملية الفحص الدقيق إذ 

صر حسب تفسري احملكمة فإن املقصود بالفحص الدقيق، هو على سبيل احل
 213التوفر على شهادة الصالحية لإلحبار وهذا التفسري الضيق مل يرد يف الفصل 

من ق ت ب وال يف أي نص آخر، ومن مت فاهز ميكن أن يثبت قيامه بالفحص 
الالزم جبميع الوسائل والطاعنان أثبتا القيام به بواسطة املعاينة املدىل بها وغري 

 احملكمة اقتصرت على استبعاد أن، إال "بودناالن "املنازع فيها واليت قام بها 
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تقرير أكزوز الذي قام بعملية  الفحص بعد اإلفراغ بدعوى أن تقريره ال حيل 
حمل شهادة صالحية الباخرة لإلحبار، مث إن هناك وثائق أخرى أغفلت حمكمة 
االستئناف مناقشتها، منها مستنتجات اخلبري االن بودن وتقرير البحر املوضوع 

كمة االبتدائية بأكادير والقرار املطعون فيه باإلضافة إىل اإلخالل بالنصوص باحمل
املذكورة جاء منعدم التعليل خصوصا بعدم إجابته على الدفوع املذكورة مما 

 .يعرضه للنقض
لكن حيث إن شهادة املعاينة الثبات صالحية السفينة عند اإلقالع تعترب 

 ق ت ب جيوز إثبات عكسها وال يقوم  من214قرينة بسيطة استنادا إىل الفصل 
مقام تلك الشهادة تقرير اخلبري يف هذا اخلصوص يدخل يف نطاق سلطتها 

 من نفس القانون فإن االعفاء 213التقديرية يف تقييم احلجج، ومبقتضى الفصل 
القانوين من املسؤولية يطبق يف احلالة الناشئة عن العيوب اخلفية اليت ال يسمح 

 دقيق وهذا يعين أن العيوب الظاهرة من املمكن اكتشافها باكتشافها فحص
بفحص يقض ومعقول كقدم أجزاء السفينة وتلف آالتها مبا يف ذلك آالت التربيد 
بسبب الصيانة أو عدمها أو طول االستعمال فإن الناقل يسأل عنها، وحمكمة 

ية لكن حيث إن العيب اخلفي يعفي فعال الناقل من املسؤول"االستئناف بقوهلا 
إذا كان قد قام بفحص دقيق وشامل للسفينة وذلك بتقدمي شهادة قابلية 
السفينة لإلحبار وان متسك الناقل بتقرير اخلبري أكزول الذي ال يقوم مقام 
الشهادة املذكورة ال ميكن اعتباره ألنه مل يركن إىل احلالة الظاهرة للعنابر وال 

 الواجب اإلدالء بها من طرفه للقول يفيد إطالعه على شهادة القابلية لالحبار
مل تتجاهل الدفوع اليت أثارها الطاعنان بهذا الصدد ومل " بإعفائه من املسؤولية

 .خيرق قرارها أي مقتضى وجاء معلال مبا فيه الكفاية

    هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالبني

سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه         وبه صدر القرار وتلي يف اجلل     
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة عبد الرمحـان مـزور             
مقررا وحممد الديلمي والباتول الناصري وحممد جفري ومبحضر احملـامي العـام            

 .يدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجبالس
 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 5440القرار عدد 
 16/9/98املؤرخ يف 

 1537/1/4/95امللف املدين عدد 
 . صفة البائع يف مواصلة الدعوى– تفويته –أصل جتاري 

ري موضوع النزاع بعد فقدان الصفة إثر تفويت املطلوب األصل التجا
 – ال –قرار النقض 

أطراف قرار النقض حيتفظون حبق متابعة الدعوى أمام حمكمة االحالة 
ولو بعد فقدهم الصفة ببيعهم األصل التجاري موضوع النزاع طاملا أن 

 . هلم مصلحة للتحلل من االلتزام بالضمان
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 سيلة الفريدةيف شأن الو

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 
 أن بالج أنصاري عبد 292/93 عن حمكمة االستئناف بفاس يف امللف عدد 21/9/93

 من 24/5/55اإلله تقدم مبقال يعرض فيه انه توصل بانذار باإلفراغ يف إطار ظهري 
وحممد والفاطمي والوايف وجنيب اجلوطي محيد  املدعى عليهم الطاهري

 من أجل 292وفاطمة للمحل املعد للتجارة الكائن بفاس قسارية الكفاح رقم 
التماطل يف أداء الكراء وأنه أجرى حماولة الصلح، انتهت بعدم التوفيق، وأنه ينازع 
يف سبب اإلنذار وبعدما تقدم املدعى عليهم مبقال مقابل يرمي إىل اإلفراغ 

ة حكما قضى بإفراغ املدعي من احملل موضوع النزاع، مع أصدرت احملكم
رفض الطلب األصلي أيدته حمكمة االستئناف بقرار مت نقضه من طرف الس 
األعلى، وبعد اإلحالة ألغت حمكمة االستئناف احلكم االبتدائي وحكمت من جديد 

 .برفض الطلب وهو املطلوب نقضه
 من 345 مقتضيات الفصل حيث يعيب الطاعنون القرار املذكور خبرق

قانون املسطرة املدنية وانعدام التعليل وعدم اجلواب على مستنتجات، وخرق 
القانون بدعوى أنهم تقدموا بدفع مفاده ان املطلوب مل تعد له الصفة يف 
التقاضي، باعتبار أنه فوت األصل التجاري للغري، وأن املشرتي اجلديد حاز 

ة، وأدى الضرائب مبقتضى عقد شراء صحيح األصل التجاري ومارس به التجار
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غري أن احملكمة مل تناقش الدفع املذكور ومل جتب عنه مما يعرض قرارها 
 .للنقض

لكن حيث إن أطراف قرار النقض حيتفظون حبق متابعة الدعوى أمام 
حمكمة اإلحالة ولو ببعد فقدهم الصفة ببيعهم احملل موضوع النزاع بعد قرار 

ة للتحرر من االلتزام بالضمان ومن مت فالدفع بدون أثر النقض إذ هلم مصلح
 .واحملكمة غري ملزمة بالرد على ما ال أثر له

 هلذه األسباب   
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل الصائر للطاعنني

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة        بقاعة اجللسات العادية    

من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة حممـد جفـري مقـررا              
وحممد الديلمي والباتول الناصري عبد الرمحان مزور ومبحضر احملـامي العـام            

 .السيد امشاعو  ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
 كاتب الضبط  املستشار املقرر     رئيس الغرفة
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 3488القرار عدد 
 14/10/98املؤرخ يف 

 3488/95امللف املدين عدد 
 . قيام اجلزء متميزا عن العقد األصلي–بطالن جزء من االلتزام 

 بطالن جزء من االلتزام ال يبطل االلتزام كله إذا أمكن قيامه بدون ‐
 .اجلزء املذكور

 من قانون 308املنصوص عليه يف الفصل  اعتماد مبدأ انتقاص العقد ‐
 .االلتزامات والعقود

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 
، أن 2840/90 يف امللف عدد 3005 حتت عدد 8/11/94االستئناف بالبيضاء بتاريخ 

 مبقال تعرض فيه أنها 24/10/86ة فندق تقدمت بتاريخ املطلوبة شركة الكندر
والطالبة شركة ميليا الدولية للفنادق اتفقتا مبقتضى عقد تسيري مربم بينهما 

 على أن تسيري الثانية فندق األوىل بعد أن تنهي بناءه شركة 17/12/1982بتاريخ 
 أجل يتم الكندرة وجتهيزه باملعدات الضرورية، على أن يتم افتتاح الفندق يف

حتديده ستة شهور على األقل قبل التاريخ املضروب إلنهاء األشغال بعد االنتهاء 
. ، إال أن الطالبة مل تقم مبا أنيط بها1986الفعلي من كافة األشغال عند فاتح يناير

وقد تنبهت املطلوبة إىل أن العقد املربم بينهما جتب مراجعته بكيفية جدرية ملا 
س بسيادة الدولة، كما الحظت ذلك وزارة السياحة وهو شابه من تناقضات وم

ما عرضها ملخاطر عديدة وجعلها يف حالة التوقف عن أداء ديونها وقد متلصت 
، رغم 17/12/82الشركة الطالبة من مسؤولياتها متشبتة باالتفاقية املربمة بتاريخ 

، وأنه احملاوالت احلبية واالتصال بالقرض العقاري والسياحي ممول املشروع
تفاديا للخسائر اليت قد تنتج عن ترك الفندق مغلقا، فقد استصدرت أمرا 
استعجاليا بفتح الفندق، وهو ما مت فعال ألنه كان معدا  الستقبال الزبناء منذ عدة 

 تعترب مفسوخة، وانه 17/12/1982شهور ملتمسة القول بأن االتفاقية املربمة بتاريخ 
 طالبت فيه مبا أنفقته من أموال ومقدارها مبقال مقابل مرفوع من الطالبة

 حكما حتت 89‐12‐19 البيضاء بتاريخ – درهم فأصدرت ابتدائية أنفا 551351.50
 قضى خبصوص الطلب األصلي باعتبار العقدة 225/89 يف امللف عدد 847عدد 

 باطلة ملا هلا من مساس بالنظام 17/12/1982املربمة بني الطرفني واملؤرخة 
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صوص الطلب املقابل بأداء املدعى عليها شركة الكندرة لفائدة العام، وخب
 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب، وبرفض 551351.50املدعية مبلغ 

الطلب املتعلق بالتعويض عن فسخ العقد، استأنفته كل من شركة الكندرة فيما 
ستئناف قرارها يتعلق بالطلب املقابل وشركة ميليا الدولية، فأصدرت حمكمة اال

 درهم يف 58.351.50باعتبار االستئناف األصلي وإلغاء احلكم فيما قضى به من مبلغ 
مواجهة الطالبة األصلية وبرد الفرعي مع حتميل رافعته الصائر وتأييد احلكم يف 

 .الباقي وهو القرار املطلوب نقضه
 يف شان الوسيلة اخلامسة،

 ق ل ع ذلك أن القرار 310ل حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفص
 باطال ومبطال للعقد بكامله بينما األمر قد يتعلق 17املطعون فيه اعترب الفصل 

 ما هو إال بند من عقد وإبطال 17يف أقصى احلاالت، ببطالن جزئي، ألن الفصل 
االلتزام التابع ال يرتتب عنه بطالن االلتزام األصلي وأن بطالن جزء من االلتزام 

 ق ل ع وهو ما كان 308و 307االلتزام برمته، كما ينص على ذلك الفصالن ال يبطل 
 17يوجب على قاضي الدرجة األوىل أن يرتب فقط بطالنا جزئيا على الفصل 

املذكور حىت تنتج العقدة أثارها يف مواجهة األطراف والقرار الذي اعتربها 
 .مفسوخة يكون مستوجبا لالبطال
ق ل ع فإن بطالن جزء من االلتزام ال يبطل  308حيث إنه مبقتضى الفصل 

االلتزام كله إذا أمكن قيامه بدون اجلزء املذكور، والقرار املطعون فيه الذي 
 منه املتعلق بالفسخ تضمن حالة 17أن الفصل " كله بعلة 17/12/82أبطل عقد 

رغم أن تلك " متس بالنظام العام وتستوجب إبطال العقد كله) كلمة ثورة(
 قوة –هزة أرضية (ابلة للتجزئة عن باقي حاالت الفسخ املذكورة فيه احلالة ق
ومل يثبت أنها هي الدافع إلبرام عقد متوفر على كل أركانه ...) قاهرة 

املستجمعة لكل شروطها، غري املندرج يف احلاالت اخلاصة اليت قرر فيها 
 308الفصل  من العقد الرابط بني الطرفني وموضوع 18الفصل (القانون البطالن 

 .ق ل ع املذكور يكون خرقا هلذا الفصل وعرضة للنقض
وحيث إن حسن سري العدالة يقتضي إحالة القضية واألطراف على نفس 

 .احملكمة لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيأة أخرى

 هلذه األسباب 
قضى الس األعلى بنقض القرار وبإحالة القضية واألطراف على نفس 

مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وحتميل الصائر على احملكمة وهي 
 .املطلوبة يف النقض
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كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون            
 .فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة      بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى      

من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة حممد احلارثي مقـررا            
والباتول الناصري وحممد جفري وعبد الرمحان مزور ومبحضر احملـامي العـام            

 .السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
 كاتب الضبط   املقرر  املستشار   رئيس الغرفة
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 7681القرار عدد 
 16/12/98املؤرخ يف 

 106/98امللف التجاري عدد 
 إثبات – حالة سقوط الضمان – اخبار املؤمن باحلادثة –عقد التأمني 

  .‐حالة احلادث الفجائي أو القوة القاهرة 
وجوب إعالم املؤمن للمؤمن له بكل حادث من شأنه إلزام األخري 

 يف أجل مخسة أيام على األكثر ما مل يتوفر حادث فجائي أو بالتعويض عنه
 من 23 والفصل 34‐11‐28من قرار ) فقرة س (15قوة قاهرة عمال بالفصل 

 املتعلق بالشروط النموذجية مادام األمر ال يتعلق مبواجهة 25/1/65قرار 
الضحية أو ذوي حقوقها باالخالل الواقع باحلادث وإمنا برجوع املؤمن له 

ا أداه من تعويض للضحية دون إثبات قيام حالة احلادث الفجائي أو مب
 .القوة القاهرة

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى 

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 

، إن 2653/97: عدد يف امللف 4315 حتت عدد 1/12/97االستئناف مبراكش بتاريخ 
املطلوب يف النقض السيد احلاج ادريس زنيرب تقدم مبقال يعرض فيه أنه ميلك 
محاما عموميا تقليديا وأنه سبق له أن تعاقد مع شركة التأمني الضمان العام 

 لتأمني املسؤولية املدنية الناجتة عن األضرار احلاصلة – الطالبة –املغريب 
 سقطت اآلنسة فتيحة ازخود 20/10/91 وأنه بتاريخ للغري بسبب استغالل احلمام،

داخل احلمام فتكسر ساعدها األمين، فأقامت دعوى من أجل التعويض انتهت 
 قضى جبعل ثلثي املسؤولية 30/7/93إىل صدور حكم عن ابتدائية مراكش بتاريخ 

  شركة التأمني– ده وبإخراج العارضة 30.000املدنية على املطلوب حاليا وبأدائه 
 –من الدعوى، ألغته حمكمة االستئناف وحكمت من جديد على املستأنف عليها 

 17/5/94 ده مع الفوائد القانونية من تاريخ 31422 بأدائها للمستأنف مبلغ –الطالبة 
 .إىل تاريخ التنفيذ، وهو القرار املطلوب نقضه

 يف شان الوسيلة الفريدة،  
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 15ون وخرق مقتضيات الفصل حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القان 
 من 13 املتعلق بعقود التأمني و28/11/1934من القرار الوزيري املؤرخ يف 

الشروط النموذجية لعقد التأمني بدعوى أن املطلوب يف النقض مل خيرب 
 من القرار املذكور يعطي يف فقرته 13العارضة بوقوع احلادثة، بينما الفصل 

صريح باحلادثة وذلك حتت طائلة سقوط اخلامسة أجل مخسة أيام فقط للت
الضمان، وان حمكمة االستئناف قد اعتربت االخالل باجراء التصريح باحلادثة 
داخل األجل املعني يف عقد االتفاق غري مؤثر على قيام التأمني، فيكون تعليلها 

 .فاسدا وتكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض
 املتعلق 28/11/34 من قرار 15ن الفصل  م5حيث إنه مبقتضى الفقرة 

 املتعلق 25/1/65من قرار ) 13وليس  (23بعقد التأمني البحري والفصل 
بالشروط النموذجية لعقد التأمني فإن التزامات املؤمن له إعالم املؤمن حتت 
طائلة سقوط احلق بكل حادثة من شأنها إلزام املؤمن بالتعويض عنها وذلك 

ا ويف أجل مخسة أيام على األكثر ما مل يثبت وجود حادث مبجرد االطالع عليه
فجائي أو قوة قاهرة، والقرار املطعون فيه الذي أبعد دفع الطالبة بسقوط احلق 

إن االخالل باالخطار ال تأثري له على قيام التأمني "لعدم إخطارها باحلادث بعلة 
 مادام أن األمر ال يكون فاسد التعليل" حسبما استقر عليه القضاء يف هذا الشأن

 أي مبواجهة الضحية أو ذوي حقوقها 28/11/34 من قرار 53يتعلق حبالة الفصل 
باإلخالل الواقع بعد احلادث وإمنا يتعلق حبق رجوع املؤمن له الذي مل يبعث 
باإلخطار داخل األجل على املؤمن الذي يدفع بسقوط احلق هلذا السبب مبا 

ت قيام حالة احلادث الفجائي أو القوة القاهرة أداه من تعويض للضحية دون إثبا
 .متنعه من توجيه اإلخطار، مما يتعرض معه للنقض

حيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة امللف على 
 .نفس احملكمة املصدرة له

 هلذه األسباب  
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة امللف على نفس 

كمة املصدرة له للبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا احمل
 .للقانون وحتميل املطلوب الصائر

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون            
 .فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
 العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة          بقاعة اجللسات 

من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة حممد احلارثي مقـررا            
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والباتول الناصري وعبد الرمحان مزور وزبيدة تكالنيت ومبحضر احملامي العـام           
 .وجبالسيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة م

 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 7817القرار عدد 
 23/12/98املؤرخ يف 

 2334/91امللف التجاري عدد 
 نشاط – سريان تطبيقها على العقود ذات االستمرارية –مدونة التجارة 

 سلوك مسطرة – فسخ عقد الكراء –إنذار ) نعم( عمل جتاري –احلريف 
 ).نعم (24/5/1955ظهري 

 من مدونة التجارة تطبق على العقود ذات االستمرارية 6أحكام املادة  ‐
املربمة حىت قبل دخول املدونة حيز التطبيق عمال باملدلول املخالف 

 . منها النافذة أثناء مرحلة النقض736للفقرة الثانية من املادة 
يقوم بعمل يدوي وليس النشاط احلريف يعترب عمال جتاريا واالسكايف  ‐

 .ذهنيا فهو حرفة
 يف مواجهة املكرتي احلريف 24/5/55ينبغي سلوك مسطرة ظهري  ‐

 .للمطالبة بفسخ عقد الكراء

 باسم جاللة امللك
  إن الس األعلى

  وبعد املداولة طبقا للقانون
 :يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني

لقرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة حيث يستفاد من وثائق امللف ومن ا
 أن الطالب عبد 2058/88:  يف امللف عدد28/11/89االستئناف بفاس بتاريخ 

الرزاق برتكري تقدم مبقال مفاده أن املطلوب عبد الكرمي جدي يكرتي منه حمال 
 فاس بوجيبة 14حبي الزجنفور رقم " إسكايف"يستعمله يف االستغالل املهين 

 يف الشهر باإلضافة إىل واجب النظافة وقد ترتب بذمته  درهما220قدرها 
 4840 وجب عنها مبلغ 88 إىل متم يرباير86واجبات الكراء عن املدة من فاتح ماي

 يف املائة، وقد 10درهما مع واجب ضريبة النظافة عن نفس املدة من حساب 
ورة عن أنذره باألداء بدون جدوى والتمس احلكم عليه بأدائه له املبالغ املذك

واجبات الكراء والنظافة على نفس املدة مع تعويض عن االمتناع التعسفي قدره 
 درهم واحلكم بإفراغه من احملل موضوع النزاع وكل مقيم مقامه حتت 500

 درهما عن كل يوم تأخري، فأصدرت احملكمة 50طائلة غرامة تهديدية قدرها 
 درهما واجب 4840دعى مبلغ االبتدائية حكما قضى على املدعى عليه بأدائه للم

 درهما يف الشهر مع تعويض 220 من حساب 88 إىل فرباير86كراء عن املدة من ماي
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 درهم وعدم قبول باقي الطلبات عدلته حمكمة االستئناف 100عن التماطل قدره 
 درهم وبأدائه للمستأنف مبلغ 500برفع التعويض احملكوم به عن التماطل إىل 

 ورفض طلب ضريبة 88 إىل متم نونرب01/03/88ء املدة من  درهما واجب كرا1980
 .النظافة موضوع الطلب اإلضايف وأيدته يف الباقي

حيث ينعى الطاعن املطعون فيه نقصان التعليل املنزل منزلة انعدامه 
 692 والفصل 25/12/80وعدم ارتكازه على أساس قانوين وخرق مقتضيات ظهري 

دعوى أنه وجب للمطلوب إنذارا باألداء واإلفراغ من قانون االلتزامات والعقود ب
 باعتبار أن احملل املكرى يستغله املطلوب يف 25/12/80يف إطار مقتضيات ظهري 

حرفة إسكايف واستدل على ذلك بشهادة إدارية، يف حني اعترب القرار املطعون 
هري فيه النشاط املذكور عمال جتاريا ال يفسخ عقد الكراء بشأنه إال يف إطار ظ

 واحلال أن عمل اإلسكايف عمل حريف ألن العالقة اليت تقوم بني الزبناء 24/05/55
ومتعاطي هذه احلرفة عالقة مباشرة بني الطرفني وليست بني الزبناء واحملل 
ملا قد يكون يتمتع له اإلسكايف من مهارة وإتقان للعمل مما جيعلها غري خاضعة 

عل اإلنذار باألداء واإلفراغ املوجه إىل للطابع التجاري أو الصناعي وهو ما جي
 إنذارا صحيحا كما ذهب إىل ذلك 25/12/80املكرتي يف إطار مقتضيات ظهري 

 ألن اإلفراغ 24/05/55احلكم االبتدائي فليس هناك ما يوجب سلوك مسطرة ظهري 
مؤسس على التماطل يف أداء واجبات الكراء وهو سبب ثاين بدليل أن احلكم 

لقرار املطعون فيه قضيا على املطلوب بأدائه له تعويضا عن االبتدائي وا
 والقرار املطعون فيه 24/05/55التماطل وبذلك ال موجب لسلوك مسطرة ظهري 

مل جيب على هذا الدفع وال على االجتهاد القضائي املستدل به الذي يؤكد أن 
بيق يف  ليس واجب التط24/05/55 من ظهري 27اإلنذار املنصوص عليه يف الفصل 

حالة تقدمي دعوى فسخ الكراء بناء على متاطل املكرتي يف األداء وللمكري احلق 
 أو اتباع املسطرة العادية 24/05/55يف هذه احلالة يف اتباع مسطرة ظهري 

 .هللحصول على الفسخ بسبب عدم تنفيذ املكرتي اللتزامات
تضياته فإن مق "24/05/55لكن، حيث إنه مبقتضى الفصل األول من ظهري 

تطبق على عقود كراء األمالك أو األماكن اليت تستغل فيها أعمال جتارية سواء 
 6وانه مبقتضى املادة " كانت هذه األعمال ترجع إىل تاجر أو رب صنعة أو حرفة

من مدونة التجارة اليت تطبق أحكامها على العقود ذات االستمرارية املربمة حىت 
 736وم املخالف للفقرة الثانية من املادة قبل دخوله حيز التطبيق حسب املفه

منها واليت أصبحت نافذة أثناء مرحلة النقض والنشاط احلريف يعترب عمال 
جتاريا، واإلسكايف يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفة، واحلكم االبتدائي 
املؤيد بالقرار املطعون فيه الذي اعترب العمل الذي يتعاطاه اإلسكايف نشاطا 

 واستلزم الفراغ احملل الذي يزاول به النشاط املذكور سلوك املسطرة جتاريا
 واعترب تبعا لذلك أن االنذار املوجه من 24/05/55املنصوص عليها يف ظهري 
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الطالب إىل املطلوب دون مراعاة املقتضيات القانونية املذكورة باطال وعدمي 
وع اليت أثارها األثر بصرف النظر عن السبب املؤسس عليه مل يتجاهل الدف

الطاعن بهذا الصدد فلم خيرق أي مقتضى وجاء معلال مبا فيه الكفاية ومبنيا 
على أساس قانوين سليم وخبصوص ما أثري يف شأن اخليار ال سند له واحملكمة 

 .غري ملزمة باجلواب على ما ال سند له والوسيلتان أصبحتا بدون أثر

 هلذه األسباب  
 .لطلب، وحتميل الطالبة الصائرقضى الس األعلى برفض ا

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة عبد الرمحـان مـزور             

لناصري وزبيدة تكالنيت وحبضور احملامي العام السيدة فاطمـة         مقررا والباتول ا  
 .احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 21القرار عدد 
 6/1/99املؤرخ يف 

 5120/96امللف التجاري عدد 
 قاعدة غري –  األجل– رفع دعوى التعويض يف مواجهته –الناقل البحري 

 .آمرة
 من القانون التجاري البحري يف موضوع أجل رفع 262قاعدة الفصل 

الدعوى ضد الناقل البحري تعترب قاعدة مكملة غري آمرة ماسة بالنظام 
 .العام، جيوز االتفاق على اعتماد أجل آخر

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 الشكلي،خبصوص الدفع 

حيث تدفع املطلوبة بأن القرار االستئنايف املطعون فيه بالنقض قد صدر 
غيابيا يف حق الطرف املستأنف عليه وبالتايل فإنه قابل لطرق الطعن العادية 

 .األمر الذي ينبغي معه التصريح بعدم قبول طلب النقض
م فإن أجل الطعن بالنقض ال .م . ق358لكن حيث إنه مبقتضى الفصل 

سري بالنسبة للقرارات الغيابية إال من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غري ي
 أي بعد التبليغ املنجز 19/12/96مقبول، وان الطعن بالنقض املقدم بتاريخ 

 يكون مقبوال باعتبار أنه مت بعد أن أصبح التعرض على القرار 19/11/96بتاريخ 
 الطعن فيه بالتعرض احملدد املطعون فيه الصادر غيابيا غري مقبول بفوائد أجل

م هو عشرة أيام من .م. ق352 احملال إليه مبقتضى الفصل 130مبقتضى الفصل 
 .تاريخ التبليغ، فيكون الدفع على غري أساس

حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 
 أن 705/91 عدد  يف امللف270 حتت عدد 30/3/1993االستئناف بالناظور بتاريخ 

 قدمت مقاال بتاريخ – املطلوبة يف النقض –" الوطنية"املدعية شركة التأمني 
 إىل احملكمة االبتدائية بالناظور تعرض فيه أنها أمنت محولة لفائدة 2‐1789

بفنلندا إىل ميناء " كوتكما" لفة من الورق من ميناء 646تتكون من " كرمبال"شركة 
 1، مبقتضى وثيقة شحن عدد "كيلمراخت"نت الباخرة بين انصار باملغرب على م

 لفة، حدد اخلبري السيد 28وانه قد لوحظ بعد إفراغ البضاعة عوار أصاب 
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 ده، كما أوضحت أن ربان الباخرة هو 8551بنعيسى سهول مبلغ خسارتها يف 
وقد بعثت . املسؤول عن هذا العوار لوقوعه واحلمولة مازالت يف عهدته

 للشركة املغربية للمالحة بوصفها وكيال حبريا لربان –لوبة  املط–العارضة 
" كرمبال"الباخرة، احتجاجا مطالبة بأداء اخلسارة حبيا، وأنها قد أدت لشركة 

قيمة اخلسارة والعوار، وعليه فإن امللزم هو ربان الباخرة والشركة املغربية 
فأصدرت ابتدائية  ده مع الفوائد، 11064للمالحة، ملتمسة احلكم عليهما بأداء 

 قضى بعدم قبول دعوى املدعية شركة التأمني، 90‐2‐8الناظور حكما بتاريخ 
بواسطة " كليكراخت"ألغته حمكمة االستئناف وحكمت تصديا على ربان الباخرة 

وكيله البحري باملغرب الشركة املغربية للمالحة بأدائه مجيع املبلغ املتخلذ يف 
 .لوب نقضهوهو القرار املط) 11064(ذمته 

 يف شأن الوسيلة األوىل،
ب وعدم كفاية .ت. ق262حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 

أن الرسائل املتبادلة "التعليل وانعدام األساس القانوين ذلك أن القرار ملا اعترب 
بني الطرفني خبصوص موضوع الدعوى واملوجودة ضمن أوراق امللف قد 

أن األجل املنصوص عليه يف هذا اإلطار قد حدد وضعت حدا للتقادم املذكور، و
‐26من طرف الشركة املغربية للمالحة ببين انصار مبقتضى برقيتها املؤرخة يف 

يكون غري معلل تعليال كافيا ويفتقد " فيكون التقادم غري متوفر يف النازلة 98‐4
ب الذي يتضح منه أن املرسل إليه .ت. ق262للسند القانوين وخارقا للفصل 

جيب أن يرفع دعوى التعويض يف مواجهة الناقل البحري داخل أجل ال يتعدى 
تسعني يوما، وأن هذا األجل حيتسب من تاريخ توجيه رسالة االحتجاج اليت مل 
يشر القرار إىل تاريخ توجيهها مكتفيا باالشارة إىل الربقية فلم يتم احرتام األجل 

بالتايل فإنه ال يكون خاضعا املذكور الذي هو أجل سقوط وليس أجل تقادم و
 .للتوقف أو االنقطاع وهو ما يعرض القرار للنقض

يف موضوع األجل الذي ينبغي رفع . ب.ت. ق262حيث ان قاعدة الفصل 
الدعوى داخله وإن كانت قاعدة مكملة وليست آمرة ماسة بالنظام العام، فيجوز 

إن "الذي اكتفى بالقول االتفاق على اعتماد آجال غريه، فإن القرار املطعون فيه 
 املذكور قد حدد من طرف الشركة املغربية للمالحة ببين 262أجل الفصل 

دون بيان وإثبات تاريخ بدء سريان " 26/4/88انصار مبقتضى برقيتها املؤرخة يف 
األجل للتأكد مما إذا مت تقدمي الدعوى داخله يكون مرتكزا على غري أساس 

 .وعرضة للنقض
 العدالة يقتضي إحالة امللف واألطراف من جديد وحيث إن حسن سري

 .على نفس احملكمة
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 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية على نفس 
احملكمة وهي مرتكبة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد، وحتميل املطلوب 

 .الصائر
ة اثر احلكم املطعـون     كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكور       

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة حممد احلارثي مقـررا            

ان مزور وزبيدة تكالنيت ومبحضر احملامي العـام السـيدة فاطمـة            وعبد الرمح 
 .احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

 كاتب الضبط   املستشار املقرر    رئيس الغرفة
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 141القرار عدد 
 3/2/99املؤرخ يف 

 4394/93امللف املدين عدد 
 ‐أثر عدم تنظيم احتجاج يف مواجهة الناقل اجلوي

 26تنظيم املتلقي الحتجاج يف مواجهة الناقل اجلوي موضوع الفصل عدم 
من اتفاقية وارسو يرتب قرينة بسيطة على تسليم البضاعة سليمة أو غري 

 – ال –متأخرة قابلة الثبات العكس 
 يوما يف حالة التأخري من تاريخ وضع 21عدم تنظيم االحتجاج يف اجل 

 عدم قبول الدعوى إال يف حالة البضاعة رهن إشارة املتلقي يرتب جزاء
الغش عمال بالفقرة الرابعة من نفس الفصل املعدل بربوتوكول الهاي 

 – 55لسنة 
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 .  وبعد املداولة طبقا للقانون

 يف شأن الوسيلة الثانية،
حيث يستفاد من حمتويات امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 

 أن املطلوبة 130/90 يف امللف عدد 13/7/92االستئناف بالبيضاء بتاريخ حمكمة 
مؤسسة الطاهر وأمحد اهلزاز اخوان تقدمت مبقال مفاده أنها تعاقدت مع 

على نقل " اخلطوط امللكية املغربية"الطالبة الشركة الوطنية للنقل اجلوي 
بضاعة مطار فاس سايس إىل مطار جدة مبقتضى البوليصة عدد 

 وتتكون البضاعة املذكورة من أنواع 13/6/83 املؤرخة يف 147.5367.1984
 كيلو غراما 3663 طردا وزنها 147خمتلفة من مناذج الصناعة التقليدية مشكلة يف 

 درهما، وهذه البضاعة مل تصل يف حينها إىل املرسل إليه بل 175.805وقيمتها 
يتوصل بها بتاريخ  طردا مل 46توصل بها على دفعتني األوىل تشتمل على 

 طردا مل يتوصل بها إال بتاريخ 101 متأخرة بيومني والثانية وتشتمل 15/6/83
 متأخرة عن تاريخ اإلرسال مبدة عشرين يوما كما يستفاد من إذن 3/7/83

التسليم، وهذا التصرف كان مصدر قلق كبري للعارضة وكذا باملرسل إليها 
سر العارضة بواسطة تليكسني مؤسسة سعودية مما جعل هذه األخرية تستف

 وجعل العارضة بدورها تستفسر 22/6/83 والثاين مؤرخ 15/6/83األول مؤرخ يف 
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املدعى عليها اليت أجابتها بأن البضاعة مت نقلها يف إبانها، وتبني فيما بعد أن 
البضاعة نقلت بالفعل إال أنها وجهت خطأ جلهة أخرى غري مطار جدة، وخطأ 

طلها يف تنفيذ ما تعهدت به أحلق بالعارضة ضرار كبريا ألن املدعى عليها ومتا
املرسل إليها تراجعت عن الشراء بسبب التأخري يف التسليم، ووكيل العارضة مل 

 10 000يتمكن إال من بيع جزء صغري من البضاعة ال تزيد قيمته التجارية عن 
رهما فأصدرت  د399 360درهما والتمست احلكم عليها بأدائها هلا تعويضا قدره 

احملكمة االبتدائية بعد جلوئها خلربة حكما قضى على املدعى عليها بأدائها 
 درهما كتعويض عن األضرار الالحقة بها من جراء ,96307.329للمدعية مبلغ 

التأخري يف النقل اجلوي للبضاعة ال املرسلة ورفض الطلب يف الباقي استؤنف 
لقرار املطعون فيه قضى برد من الطرفني، فأصدرت حمكمة االستئناف ا

االستئناف األصلي واعتبار الفرعي جزئيا مع تعديل احلكم املستأنف برفع 
التعويض احملكوم به إىل مبلغ ثالمثائة وثالثة وعشرين ألفا وسبعمائة واثنني 

 . سنتيما43ومخسني درهما و
 من اتفاقية 26حيث تنعي الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق الفصل 

رسو الدولية وسوء تطبيقه ذلك أنه اكتفى برد دفعها بعدم قبول الدعوى لعدم وا
تقدمي املرسل ألي احتجاج قانوين بشأن التأخري يف نقل البضاعة طبقا للكيفيات 

إنه بالنسبة للنقطة األوىل الستئناف األصل "الواردة يف الفصل املذكور بقوله 
ه يقرر يف فقرته األوىل قرينة بسيطة  من االتفاقية املشار إليها أعال26فالفصل 

قابلة إلثبات العكس مفادها أن عدم وجود االحتجاج يقيم تلك القرينة على 
أساس أن البضاعة سلمت لصاحبها وهي سليمة أو غري متأخرة يف الوصول، وأن 
تقرير األجل يف الفقرتني األخريتني بالنسبة لكل حالة من حاالت الضياع أو 

ري بالوصول ليس إال تنظيما لكيفية هذا االحتجاج، وبالتايل فهذا العبور أو التأخ
االحتجاج ال ميس الدعوى من حيث تقادمها بل ميس االثبات يف حالة وقوع 
خالف حول وقوع الضرر وبالتايل فما جيب تطبيقه من حيث أصل تقدمي 

 من االتفاقية الذي هو أجل السنتني 29الدعوى هو املنصوص عليه يف الفصل 
وهذا التأويل خاطئ فضال عن اخللط الذي وقع فيه التمييز بني دفع بعدم "

وخالفا ملا ذهب إليه ) 26الفصل (ودفع بسقوط الدعوى ) 26الفصل (القبول 
 من اتفاقية وارسو الدولية املستدل خبرقه 26القرار املطعون فيه فإن الفصل 

 حالة تعطيل جيب القيام يف هذه الوسيلة يؤكد بكيفية ال حيتاج أي تأويل أنه يف
باحتجاج داخل األجل املضروب فإن كل دعوى يف مواجهة الناقل تعترب غري 
مقبولة إال يف حالة تدليس هذا األخري، وبالرغم من وضوح صياغة الفصل 
املذكور وترتيبه جلزاء واضح وهو عدم قبول الدعوى ضد الناقل ارتأى القرار 

خللط خيرق بذلك الفصل املذكور وأساء املطعون فيه أن يتخذ منحى حييطه ا
 .تطبيقه مما يعرضه للنقض
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حيث ان الطالبة متسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقدمي املرسل 
 29إليه احتجاجا بشأن التأخري يف النقل وفق أحكام اتفاقية وارسو الدولية لسنة 

الدفع املذكور املتعلقة بالنقل اجلوي الدويل، غري أن القرار املطعون فيه رد 
 من االتفاقية جيعل من عدم تقدمي االحتجاج قرينة بسيطة على 26بأن الفصل "

تسلم البضاعة سليمة أو غري متأخرة قابلة إلثبات العكس، ومن مت فاالحتجاج ال 
ميس الدعوى وإمنا يهم عبء االثبات وأن أجل تقدمي الدعوى هو املنصوص 

 من االتفاقية وإن نص يف 26ني إن الفصل  من االتفاقية يف ح29عليه يف الفصل 
فقرته األوىل على أن تسلم البضاعة واألمتعة بدون احتجاج من املرسل إليه 
يكون قرينة بسيطة على تسلمها يف حالة جيدة وطبقا لسند النقل فإنه يف فقرته 

 رتب على عدم تقدمي االحتجاج 55الرابعة وحسب تعديل بروتوكول الهاي لسنة 
 يوما يف حالة التأخري حيتسب من تاريخ وضع 21جل املقرر الذي هو داخل األ

البضاعة رهن إشارة املرسل إليه جزاء عدم قبول الدعوى املوجهة ضد الناقل 
 26إال يف حالة الغش وهو شيء مل يتناوله القرار مما يكون معه قد أول الفصل 

 26 موضوع الفصل املذكور تأويال خاطئا بعدم متييزه بني الدفع بعدم القبول
 . من االتفاقية مما يعرضه للنقض29والدفع بسقوط الدعوى موضوع الفصل 

حيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة امللف على 
 .نفس احملكمة املصدرة له

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة القضية على 

صدرة له للبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى نفس احملكمة امل
 .طبقا للقانون وحتميل املطلوبة الصائر

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون            
 .فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور حولـه              
 بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة         بقاعة اجللسات العادية  

من رئيس الغرفة السيد حممد بناين واملستشارين السادة عبد الرمحـان مـزور             
مقررا والباتول الناصري وزبيدة تكالنيت حممد احلارثي ومبحضر احملامي العـام           

 .السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
 كاتب الضبط   املستشار املقرر     الغرفةرئيس
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 380القرار عدد 
 24/3/99املؤرخ يف 

 1994/97امللف املدين عدد 
 . الدفع بتقادم الدعوى يف مواجهة الناقل البحري–التقادم 

 عدم جواب احملكمة على الدفع املثار بشأن تقادم دعـوى املسـؤولية             ‐
خ تسليم البضاعة أو جـزء      املستمدة من عقد النقل مبضي سنتني من تاري       

 من اتفاقية هامبورغ وإخضـاع النازلـة        20منها واستبعاد مقتضيات املادة     
ت حبري دون بيان يعترب مبثابة انعـدام التعليـل وانعـدام            . ق 262للفصل  

 . األساس القانوين
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 ،ويف شأن الوسيلة الثانية

حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصـادر عـن             
 أن الطالبـة    30/95 يف امللـف عـدد       16/5/96حمكمة االستئناف بأكادير بتاريخ     

شركة التأمني الرابطة اإلفريقية تقدمت مبقال مفاده أنهـا أمنـت محولـة مـن               
رة بتاريس من   احلطبات على ملك مؤمنتها شركة فانتازيا نقلت على ظهر الباخ         

 وقـد جعلـت     18/2/94ميناء روشفور إىل ميناء أكادير الـذي وصـلته بتـاريخ            
البضاعة رهن إشارة املرسل إليها يف نفس اليوم ولوحظ بها نقصان، وأن معشر             
املرسل إليها بعث بالتحفظات القانونية داخل األجل القانوين كما أجريت خـربة            

دد سبب النقصان يف عدم تفريـغ أربـع         على يد اخلبري عبد اهللا ايكزوز الذي ح       
 درهما  3123،15  مرتا مكعبا، وحدد مبلغ اخلسارة احلاصلة يف          4434حطبات تبلغ   

 من اتفاقية هامبورغ اليت تنص      20وأن عمليات النقل خاضعة ملقتضيات الفصل       
على أن الدعوى املستمدة من عقد النقل تتقادم مبضي سنتني من تاريخ تسليم             

ء منها، والتمس احلكم على املدعى عليهما متضـامنني بأدائهمـا         البضاعة أو جز  
 درهما املفسر يف املقال اإلضايف      6901،37هلا املبلغ األصلي الذي يرتفع إىل مبلغ        

مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما قضى           
مع الفوائد القانونيـة مـن      على املدعى عليهما بأدائهما للمدعية املبلغ املذكور        

تاريخ صدور احلكم ورفض باقي الطلبات أبطلته حمكمة االستئناف وحكمت من           
 .جديد بعدم قبول الدعوى
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حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل           
وانعدام األساس القانوين وعدم اجلواب على دفوع ذلك أنها أوضحت أن عملية            

 موضوع النزاع ختضع التفاقية األمم املتحدة لنقل البضائع بطريق البحـر            النقل
 وانضم  92املعروفة باتفاقية هامبورغ اليت دخلت حيز التطبيق منذ شهر نوفمرب           

 من االتفاقية املذكورة يـنص علـى أن         20 والفصل   17/7/81إليها املغرب منذ    
 سـنتني مـن تـاريخ       دعوى املسؤولية املستمدة، من عقد النقل تتقادم مبضي       

تسليم البضاعة أو جزء منها، إال أن احملكمة مل جتـب علـى هـذا الـدفع ومل                  
تناقشه بالرغم من أهميته ومل توضح ملاذا استبعدت تطبيق االتفاقية املـذكورة            

 .ب مما يعرض قرارها للنقض. ت.  من ق262وطبقت مقتضيات الفصل 
 بأن عمليـة    7/9/95 حيث متسكت الطاعنة ضمن مذكرتها املقدمة جللسة      

النقل موضع الدعوى احلالية ختضع التفاقية األمم املتحـدة لنقـل البضـائع             
أن دعوى  " بطريق البحر املعروفة باتفاقية هامبورغ حيث ينص فصلها العشرون          

املسؤولية املستمدة من عقد النقل تتقادم مبضي سـنتني مـن تـاريخ تسـليم               
رار  املطعون فيه هلـذا الـدفع أثنـاء          ورغم تضمني الق  " البضاعة أو جزء منها     

سرده للوقائع إال أنه مل جيب عليه رغم ما لذلك من تأثري على مساره وأخضـع                
ب واسـتبعد مقتضـيات اتفاقيـة    . ت.  مـن ق 262النازلة ملقتضيات الفصـل   

هامبورغ دون أن يوضح سبب ذلك فاتسم قرارهـا بانعـدام التعليـل وانعـدام               
 .قضاألساس القانوين وتعرض للن

حيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة امللف على           
 .نفس احملكمة املصدرة له

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة امللف على نفس           
احملكمة املصدرة له للبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئـة أخـرى طبقـا                

 .الصائرللقانون، وحتميل املطلوب 
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون            

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد الرمحـان مـزور     : اين واملستشارين السادة  من السيد رئيس الغرفة حممد بن     
مقررا و زبيدة تكالنيت وحممد احلارثي وعبد اللطيف مشبال، ومبحضر احملامية           

 .العامة السيدة فاطمة احلالق، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 4914القرار عدد 
 7/4/99املؤرخ يف 

 261/98امللف التجاري عدد 
 – دعوى التعويض    – مسؤوليته عن رافعة يف ملكه       –انئ  مكتب استغالل املو  

 .ع. ل.  من ق106 خضوعها للفصل –تقادمها 
 تقادم دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن رافعة يف ملك مكتب استغالل ‐

 .حبري. ت.  من ق106املوانئ خيضع ملقتضيات الفصل 

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 .قانونوبعد املداولة طبقا لل
 يف شأن الوسيلة األوىل،

حيث يؤخذ من أوراق امللف ومن احلكم املطعون فيه الصادر انتهائيا عـن             
 يف امللـف عـدد      11/10/1996 أنفـا بتـاريخ      ءاحملكمة االبتدائية بالدار البيضا   

 ان شركة التأمني السعادة تقدمت مبقال تعرض فيها أنها تؤمن الشركة            3974/95
ويض األضرار اليت ميكن أن تلحق بصناديق حديدية ضخمة         املغربية للمالحة لتع  

 حلقت  4/501778موجودة مبيناء الدار البيضاء وأن أحد الصناديق احلامل لرقم          
به أضرار نتيجة اصطدامه من طرف الرافعات املتنقلة بامليناء والـيت يف ملـك              
 مكتب استغالل املوانئ، ونتيجة هلـذه احلادثـة أدت الشـركة للمؤمنـة مبلـغ              

ع، . ل.  مـن ق   88 درهم وأن مسؤولية املكتب ثابتة مبقتضـى الفصـل           2504،00
 درهـم مـع     200ملتمسة احلكم عليه بأدائه هلا املبلغ املذكور مع تعويض قدره           

النفاذ واملصاريف، فأصدرت احملكمة االبتدائية احلكم املطلوب نقضه القاضي         
فوائد القانونية من تـاريخ      درهم مع ال   2504،00بأداء املدعى عليه للمدعية مبلغ      

 . الطلب والصائر ورفض ما عدا ذلك
حيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه نقصـان التعليـل املـوازي             
النعدامه بدعوى أن احملكمة مل تطبق على النازلة مقتضيات القانون التجـاري            
البحري وكذا االتفاق املوقع بني الطرفني بـدون أي تعليـل إذ مـن الثابـت أن                 
الطالب مؤسسة عمومية يعمل مبقتضى القانون الذي منحـه اسـتغالل عمليـة             

 عرب املوانئ املغربية وإن هذه املهمة تعترب تابعة ومرحلة وسط           غالشحن واإلفرا 
يف عملية النقل البحري وأن القانون املطبق على النازلة هو القـانون التجـاري              
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 املذكور بعلة أن الصندوق كـان       البحري واحملكمة االبتدائية إذ مل تأخذ بالقانون      
مودعا فإنها مل تأت بأي تربير لعدم األخذ باالتفاق املوقع بني الطـرفني والـذي            

 .يفرض على املؤمنة أن توجه طلبها داخل سنة من وصول البضاعة إىل امليناء
لكن حيث إن احملكمة استبعدت وعن صواب الـدفع بسـقوط الـدعوى             

 من القانون التجـاري البحـري       263 و 262لني  بالتقادم املنصوص عليه يف الفص    
بعدما ثبت هلا أن الصندوق احلديدي الضخم املوجود بامليناء صـدمته رافعـة             
متنقلة تابعة ملكتب استغالل املوانئ فأصيب بأضرار تدخل يف عمليـات النقـل             
البحري مما جيعل الدعوى احلالية دعوى مسؤولية تقصريية تتقادم طبقا لألمـد   

ع ومل يبني الطالب االتفاق املربم      . ل.  من ق  106ص عليه يف الفصل     وأن املنصو 
بينه وبني املطلوبة يف النقض مما يكون معه احلكم معلال تعليال كافيا والوسـيلة              

 .على غري أساس
 يف شأن الوسيلة الثانية،

حيث ينعي الطاعن على احلكم عدم االرتكاز على أسـاس قـانوين سـليم              
راة احلكم املطعون فيه وتطبيق القواعد العامة فـإن         بدعوى أنه على فرض جما    

أهم شيء ال بد للمتضرر من إثبات مادية احلادثة حىت يتسىن له إقامة العالقـة               
السببية بني اخلطأ والضرر واملطلوب ضدها النقض اكتفـت بـاإلدالء بـبعض             
الوثائق اليت هي من صنعها وأنه ال يوجد بامللف ما يدل علـى وقـوع احلادثـة                 

مليناء وال مبا يدل أن هذه احلادثة وقعت خبطأ العارض أو بسبب آلة من آالتـه           با
إذ أن إثبات احلادثة يتم إما عن طريق املعاينة الودية اليت ال بد فيها من توقيـع                 
املسؤول عن احلادثة أو ممثله واحملكمة مل تلتفت لدفوع الطالب يف هذا اجلانب             

 احلادثة فتكون قد بنت حكمها على غـري         ومل تربز األسباب اليت تدل على وقوع      
 .أساس

لكن حيث إن احملكمة قضت مبسؤولية مكتب استغالل املوانئ بعدما تبني           
هلا من تقرير اخلربة املنجزة يف املوضوع واليت حضرها ممثل مكتـب اسـتغالل              

 ان الصندوق احلديدي موضوع النزاع تضرر       –املوانئ ومل يطعن فيها بأي مطعن       
ه بإحدى الرافعات املتنقلة التابعة للميناء، مما يكون معه حكمها          بسبب اصطدام 

 .مرتكزا على أساس والوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
دية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة         بقاعة اجللسات العا  
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البـاتول الناصـري    : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السـادة        
مقررة عبد الرمحان مزور و زبيدة تكالنيت وحممـد احلـارثي وحممـد اكـرام،               

يدة ومبحضر احملامي العام السيد  املعلم العلوي، ومبساعدة كاتبة الضبط الس          
 .فتيحة موجب
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 522القرار عدد 
 14/4/99املؤرخ يف 

 4897/97امللف التجاري عدد 
) ال( بطالن طلب البيع     – أجل حترير حمضر احلجز      –بيع سفينة حمجوزة    

 ).ال( إيقاف إجراء البيع – عدم إثباته –الدفع بالطعن يف اإلنذار البحري 
ثة أيام املواليـة     عدم تقدمي طلب بيع لسفينة حمجوزة خالل أجل الثال         ‐

لتحرير حمضر احلجز ال يرتتب عنه بطالن الطلب املقدم خارج األجل           
 .املذكور لعدم النص يف القانون على ترتيب أي جزاء على ذلك

 جمرد الدفع بوقوع الطعن يف االنذار البحري إليقاف اإلجراءات الرامية           ‐
ام مل يعزز بأي    إىل بيع السفينة احملجوزة ال يكون منتجا يف الدعوى ما د          

 .إثبات
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 يف شأن الوسيلة األوىل،
حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة            

 أن املطلـوب الصـندوق      38/96 يف امللـف     20/2/97االستئناف بأكادير بتاريخ    
 19/1/94دم مبقال مفاده أن استصدر أمرا قضـائيا بتـاريخ           املركزي للضمان تق  

 قضى بتحويل اإلنذار البحري إىل حجز تنفيذي  على سفينة           3915/93ملف عدد   
، وتنفيذا لألمر املذكور قام مأمور التنفيذ       206/8 املسجلة حتت رقم     3اللطائف  

وبنـاء  ،  4/94حبجز السفينة املرهونة حجزا تنفيذيا موضوع ملف التنفيذ عـدد           
 من القانون البحري التمس اإلذن لـه ببيـع          117 و   115على مقتضيات الفصلني    

 املرهونة رهنا حبريا لفائدة العارض باملزاد العلين وحتديـد          3الباخرة اللطائف   
الثمن االفتتاحي الذي ستنطلق به املزايدة واستيفائه لدينه امتيازيا واألفضـلية،           

 .فق الطلب أيدته حمكمة االستئناففأصدرت احملكمة االبتدائية حكما و
حيث تنعي على القرار املطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل بدعوى           

 31/3/1919 مـن ظهـري      115أنها أثارت دفعا يتعلق بتطبيق مقتضيات الفصـل         
املنظم لقانون التجارة البحرية الذي يوجب تقدمي طلب بيع السفينة احملجوزة           

والية لتحرير حمضر احلجـز حتـت طائلـة الـبطالن،           داخل أجل ثالثة أيام امل    
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والفصل املذكور يوجب على احلاجز داخل أجل ثالثـة أيـام أن يبلـغ املالـك               
بنسخة من حمضر احلجز وأن يقدم دعوى أمام حمكمة موقع احلجز يف اآلجـال              
املذكورة، واملدعية مل حترتم املقتضيات القانونية املذكورة مما جيعل دعواهـا           

لقرار املطعون فيه خرق القانون وجاء ناقص التعليل عنـدما ذكـر أن             باطلة وا 
املشرع مل يرتب أي جزاء على عدم احرتام اآلجال الواردة يف الفصـل املـذكور     

 .مما يعرضه للنقض
 مـن الظهـري الشـريف املـؤرخ يف     115لكن، حيث لئن اسـتلزم الفصـل     

 السـفينة احملجـوزة      مبثابة قانون التجارة البحري تقدمي طلب بيع       13/3/1919
داخل أجل ثالثة أيام املوالية لتحرير حمضر احلجز، فإن املشـرع مل يرتـب أي               
جزاء على احرتامه، وحمكمة االستئناف اليت اعتمدت ذلك مل خيرق قرارهـا أي             

 .مقتضى وعللت مبا فيه الكفاية والوسيلة على غري أساس
ـ          رار املطعـون فيـه     يف شأن الوسيلة الثانية، حيث تنعي الطاعنة على الق

انعدام التعليل بدعوى أن طلب املدعية أسس على بعث إنذار عقاري للعارضة            
وهذا اإلنذار مت الطعن فيه أمام احملاكم املختصة وهو ما جيعل طلب ذلك بيع              
الباخرة غري جدي وسابقا ألوانه إىل حني البت يف املنازعة يف اإلنـذار البحـري،               

ام حمكمة االستئناف إال أن القرار املطعون فيه مل         والطاعنة أثارت هذا الدفع أم    
 .يأخذ به رغم جديته مما جيعله منعدم التعليل ويناسب نقضه

لكن حيث إن دفع الطاعن بأن اإلنذار البحري مت الطعن فيه أمام احملكمة             
املختصة مل يدعم بأية حجة وهو ما أبرزه احلكـم االبتـدائي املؤيـد بـالقرار                

 إن املدعى عليها مل تدل مبا يثبت أنها فعال تعرضت على            حيث" املطعون فيه   
فجاء القرار املطعـون فيـه      " اإلنذار البحري مما يكون معه ادعاؤها غري ثابت         

 . املدعم حبيثيات احلكم االبتدائي يف حمله والوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل الطالبة الصائر

صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله            وبه  
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد الرمحـان مـزور     : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
مبحضر احملامية العامـة    مقررا و زبيدة تكالنيت وحممد احلارثي وحممد اكرام، و        

 .السيدة  فاطمة احلالق، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب



 

109 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 629القرار عدد 
 28/4/99املؤرخ يف 

 1326/97امللف التجاري عدد 
 ‐ متييزه عن عقد االعتماد املستندي– عقد البيع ‐
 إذا كانت القاعدة أن االعتماد املستندي وعقـد البيـع مسـتقالن عـن               ‐

هما وال يؤثر عدم تنفيذ أحدهما على اآلخر، فإنه يف حالة الغـش أو              بعض
التدليس حيق للبنك املنشئ االمتناع تلقائيا عن تنفيذ التـزام بتأجيـل            
تسديد الثمن، إىل تاريخ انتهاء النزاع القضائي مبجـرد إعالمـه بـالغش             

 .بصفة عادية، فباألحرى إذا بلغ ذلك إليه عن طريق أمر قضائي
 لة امللكباسم جال

 إن الس األعلى
 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 يف شأن الوسائل جمتمعة،

حيث  يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عـن             
 أن املطلوبة   998/94 يف امللف عدد     22/9/94حمكمة االستئناف بالبيضاء بتاريخ     

 الشـركة اإليطاليـة     مؤسسة بريفيكت تقدمت مبقال مفاده أنهـا اشـرتت مـن          
 525000 مرت من الثوب لصناعة السراويل بقيمة إمجالية تبلـغ           30.000ماركوفيل  

فرنكا فرنسيا، ومت االتفاق على أن يكون األداء فتح اعتماد مستندي يؤدى نصـفه              
 بواسطة البنـك التجـاري املغـريب        18/3/94 والنصف اآلخر يوم     14/2/94يوم  

البضاعة مت تسـليمها مـؤخرا، وعنـد االسـتعمال          وكالة إبراهيم الروداين وهذه     
ظهرت بها عيوب فادحة، ومت إشعار البائعة يف احلال بهـذه العيـوب بواسـطة               

 مث بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل بتاريخ         12/1/94فاكس مؤرخ يف    
، فأخربتها بأنها سرتسل ممثلها القانوين ملعاينة اخلسائر إال أنها مل تـف             14/1/94
وعدها، والتمست أمر الطالب البنك التجاري املغريب بأن يؤجل مؤقتا األداء إىل            ب

 فرنكا فرنسيا وذلك إىل حني الفصـل يف النـزاع           252000شركة ماركوفيل ملبلغ    
احملال على قضاة املوضوع فأصدر السيد رئيس احملكمة االبتدائية أمرا وفـق            

 .الطلب، أيدته حمكمة االستئناف
ن على القرار املطعون فيه، عدم ارتكازه علـى أسـاس           حيث ينعى الطاع  

قانوين وانعدام التعليل بدعوى أنه ملا قبل فتح االعتماد املستندي لفائدة البنك            
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األجنيب يكون قد تعهد لفائدة هذا األخري بضمان املستندات احملـددة يف عقـد             
تماد  وتأكـد    االعتماد، والبنك األجنيب ملا تسلم املستندات احملددة يف عقد االع         

من مدى شروطها وبنودها يصبح املسؤول الوحيد عـن عمليـة ضـمان تلـك               
املستندات وهو الذي يرجع إليه يف عملية تأجيل التسديد يف األداء إما بناء علـى               
طلب األطراف أو تلقائيا إذا اكتشف أن وثائق االعتماد ناقصة أو ال تتطابق وعقد              

يف عملية االعتماد املستندي مبجرد تسليمه      التعهد، والطاعن أوضح أنه ال يتحكم       
لزبونه الوثائق املتفق عليها كما متسك بكون عقد االعتماد املسـتندي مسـتقل             
عن العقد التجاري، وأن كل اتفاق ثنائي بني البـائع واملشـرتي حتـدد بنـوده                
وشروطه يف عقد البيع الرابط بينهما وكل متضـرر ميكنـه اللجـوء إىل قضـاء                

وع عنه أو إلغائه أو تأخري تنفيذه وحمكمة االستئناف مل  متيز بـني              املوضوع للرج 
عقد البيع وعقد االعتماد املستندي، واملطلوبة ملا قبلت فـتح االعتمـاد لـدى              
البنك  األجنيب تكون قد أعطته الصالحية يف تفحص الوثائق قانونيا وتقنيا وهـو              

، كما خلق هلـا لـبس يف        الذي يتعني مقاضاته من أجل تأجيل تسديد األداء مؤقتا        
التمييز بني عقد االعتماد املستندي العادي والقابل لإللغاء أو تأجيل تنفذيه وبني            
عقد االعتماد املستندي الفوري غري القابل لتأجيل تنفيذه ألنه يف إطـار عمليـة              
االعتماد املستندي غري القابل للتأجيل فإن البنك املصدر ملزم بصـفة فوريـة             

قى تعليمات من زبنائه من أجل التأجيل وهو ما يسمى باالعتماد كما            باألداء ولو تل  
خلق هلا لبس يف التمييز بني عقد االعتماد املستندي العادي الذي يكون عادة بني              
األبناك الوطنية والذي يكون بني بنك أجـنيب، ألن هـذا النـوع مـن االعتمـاد                 

ا االعتماد العادي  هو الذي      املستندي، ال يقبل أصال التأجيل يف تسديد األداء بينم        
حيتفظ البنك حبقه يف ذلك، وحمكمة االستئناف مل تعلل قرارها بشـأن الـدفوع              
املثارة حول االعتماد املستندي املؤيد إذ متسك بكونه اصبح ال يتحكم يف عملية             
االعتماد املستندي حبكم أنه بقيامه بفتح اعتماد لفائـدة بنـك أجـنيب اصـبح               

 وملزما بتسديد قيمة االعتماد بغض النظر حول مـا يـثريه            مرتبطا قانونا بذلك  
البائع واملشرتي حول الفائدة أو قيمة  الفرنك الفرنسي، عيوب ظاهرة أو خفية             

 . مما يعرض قرارها للنقض
لكن حيث إن البنك  املنشئ لالعتماد املؤجل وكذا البنك املؤيد ال يلزمـان        

مبجرد " لبيع عن عقد االئتمان الصريف      استثناء من مبدأ استقالل عقد ا     " باألداء  
علمهما بالغش املرتكب من املستفيد قبل دفعهما مبلغ االعتماد إليه ما مل يكـن              
األداء يهم مبلغ كمبيالة مقبولة وظهرت حلامل حسن النية، وأن الغش قد يتجلى             
يف تقدمي املستفيد مستندات يوحى ظاهرها مبطابقتهـا لشـروط االعتمـاد مت             

شرتي أن البضاعة  غري مطابقة ملا مت عليه االتفـاق وهـو موضـوع               يكتشف امل 
االدعاء من املطلوبة، والطالب ال جيحد كون األداء للمستفيد مـؤجال لتـارخيي            

 وإعالمه باألمر القاضـي بتأجيـل األداء الصـادر بتـاريخ          18/3/94، و   14/2/94
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يه إعـالم البنـك      املؤيد  بالقرار املطعون فيه مت قبل األداء، فكان عل          10/2/94
املؤيد حبالة الغش ما دام األداء من طرفه مل يتم، والقرار املطعون فيـه الـذي                

وأنه إذا كانت القاعدة أن االعتماد املسـتندي وعقـد البيـع            " تضمنت تعليالته   
مستقالن عن بعضهما وال يؤثر عدم تنفيذ أحدهما على اآلخر فإنه يف حالة الغش              

شئ االمتناع تلقائيا عن تنفيذ التزام بتأجيل تسـديد         أو التدليس حيق للبنك املن    
الثمن إىل تاريخ انتهاء النزاع القضائي مبجرد إعالمـه بـالغش بصـفة عاديـة،               

يكون قد ميز بني عقد البيع      " فباألحرى  إذا بلغ ذلك اليه عن طريق أمر قضائي           
بل لـه   وعقد االعتماد املستندي بصرف النظر عن القابل منه لإللغاء وغري القا          

واحمللي واخلارجي ومرتكزا على أساس ومعلال مبا فيه الكفاية والوسـائل علـى             
 .  غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض القرار وحتميل الطالبة الصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
لى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة       بقاعة اجللسات العادية بالس األع    

عبد الرمحـان مـزور     : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
مقررا و الباتول الناصري وحممد احلارثي وحممد اكرام، ومبحضر احملامية العامة           

 .السيدة  فاطمة احلالق، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 694القرار عدد 
 5/5/99املؤرخ يف 

 1076/98امللف التجاري عدد 
 ).نعم( إثبات الدفوع حبجة – إثارة الدفوع – كمبيالة ‐
 إذا كان من حق الطاعن باعتباره مسحوبا عليه أن يثري ضد املطلوب يف              ‐

النقض باعتباره ساحبا كافة الدفوع املبنية على عالقتـه معـه والـيت             
ذلك طبقا للمفهوم املخالف للمـادة      كانت السبب يف سحب الكمبيالة و     

 من مدونة التجارة فإنه جيب بالضرورة أن تدعم تلك الـدفوع مبـا              171
يثبتها، وأن جمرد املنازعة الغري املدعمة حبجة مل تكن كافية لتملصـه            

 .من أداء قيمة الكمبيالة اليت قبلها وحل أجلها
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 . للقانونوبعد املداولة طبقا

حيث  يستفاد  من وثائق  امللف و من القرار املطعون  فيـه انـه  بتـاريخ                
 تقدم الطاعن مبقال إىل ابتدائية وجدة يعرف فيه انه دائن املـدعى    5/12/1995

 درهم مبقتضى كمبيالة مسـحوبة علـى        60.000عليه عبد القادر بسباس مببلغ      
يها فانتهت دعوى األمر بـاألداء      البنك املغريب لشمال افريقيا غري انه تعرض عل       

بصدور قرار استئنايف قضى بإحالة الطرفني على القضاء العادي فصدر احلكـم            
 درهم تعـويض، اسـتأنفه      1000على املدعى عليه بأداء قيمة الكمبيالة مع ألف         

 .احملكوم عليه فصدر قرار بتأييده
على أساس  حيث يعيب الطاعن على القرار يف الوسيلتني جمتمعتني ارتكازه          

قانوين وانعدام التعليل وعدم اجلواب عن الدفوع، وخرق مقتضـيات الفصـول            
 . من قانون االلتزامات والعقود107، 117، 119

ذلك انه بالرجوع إىل حمتويات النازلة يتبني أن حمكمة االستئناف مل جتـب             
على دفوع العارض املتمثلة يف كون مبلغ الدين معلق على شرط إجنـاز العمـل               

فة كلية وان ذلك مل يتم وان هذا الدفع هو أسـاس النـزاع وبـذلك كانـت                  بص
احملكمة ملزمة باجلواب عليه ملاله من تأثري على قضائها عامـة وان الكمبيالـة              
تضمن شرط إمتام إجناز العمل املتفق عليه كامال وقد عمد املطلوب يف النقض             

 من حتقق هذا الشـرط      إىل إخفائه بواسطة طوابع بريدية وان احملكمة مل تتأكد        
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 وما  117رغم أن االلتزام بأداء الدين معلق عليه وبذلك جاء القرار خارقا للفصل             
 .ع مما يستوجب نقضه. ل. بعده من ق

لكن حيث أن النزاع يتعلق بالكمبيالة كورقة جتارية وبالدفوع املتعلقة بهـا            
جاري وأنه إذا   فاملقتضيات الواجبة التطبيق وهي املنصوص عليها يف القانون الت        

كان من حق الطاعن باعتباره مسحوبا عليه أن يثري ضد املطلـوب يف الـنقض               
باعتباره ساحبا كافة الدفوع املبينة على عالقته معه والـيت كانـت السـبب يف               

 من القانون التجاري القدمي     139سحب الكمبيالة طبق املفهوم املخالف للفصل       
ب بالضرورة أن يدعم دفوعه مبا يثبتها        اجلديد فإنه جي   171الذي يقابله الفصل    

وأن جمرد املنازعة الغري املدعمة بأية حجة مل تكن كافية لتملصه من أداء قيمة              
 .الكمبيالة اليت قبلها وحل أجلها

وهلذا فقد كانت احملكمة على صواب حني قالت بأن ما متسك به الطاعن             
وع النازلة وعلـى    من دفوع خبصوص رفع دعوى احملاسبة ال تأثري له على موض          

الدين الثبت مبوجب عقد كتايب غري مطعون فيه، فالوسيلة إذن غري مرتكز على             
 . أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
على بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة       بقاعة اجللسات العادية بالس األ    

بوعبيد سايب مقررا   : من السيد امحد بنكريان رئيس الغرفة واملستشارين السادة       
و بوبكر بودي، مجيلة املدور، لطيفة رضا، ومبحضر احملامي العام السيد  عبـد              

 .الغين فايدي، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة االدريسي



 

114 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 754القرار عدد 
 19/5/99املؤرخ يف 

 4356/90امللف التجاري عدد 
 ‐ ترجيح اتفاقية هامبورغ على القانون الداخلي ‐
. ل.  ق 474 ترجيح اتفاقية هامبورغ على القانون الداخلي عمال بالفصـل           ‐

إعمال احملكمة ملقتضيات القانون الداخلي قبل نفاذ االتفاقية عمال         . ع
تفاقية يوجب على احملكمة تطبيـق       من اال  30بالفقرة الثالثة من املادة     
 .مبدأ وحدة النقل البحري

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 يف شأن الوسيلة الثانية،

حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               
مللـف عـدد     يف ا  1730 حتـت عـدد      1989 نـوفمرب    7استئنافية البيضاء بتاريخ    

 تقـدمت شـركة التـامني       1983 فرباير   22 و   1982  ديسمرب 9 أنه بتاريخ    1808/86
السعادة ومن معها مبقالني أصلي إضايف لدى ابتدائية البيضاء يف مواجهـة ربـان              
الباخرة ويست ريف وشركة املالحة ويست اند تعرض فيهما أنه مت نقل محولـة              

فاط دامونياك على منت الباخرة      طن من مادة سول    1330+  طن   1300تتكون من   
 وأن الباخرة وصـلت ملينـاء       601ويست ريف وذلك حسب وثيقة الشحن عدد        

 وعـوين عنـد     1982 أبريل   6 مث مليناء القنيطرة بتاريخ      1982 أبريل   2البيضاء يف   
وصوهلا خصاص وعوار حسب تقرير اخلبري السيد بالمـني ملتمسـات اسـتنادا             

ت احلكم على املدعى عليهما بأن يؤديا       . ن ق  م 367 و   221ملقتضيات الفصلني   
 القانونية من تاريخ    د درهم مع الفوائ   11615 ، 09للعارضات بصفة تضامنية مبلغ     

 . الطلب
وتقدم املدعى عليهما مبقالني من أجل إدخال الغـري يف الـدعوى أدخـال              
مبقتضاها مكتب الشحن واإلفراغ مبيناء البيضـاء والعـون القضـائي وشـركة             

 يف الدعوى والتمسا احلكم عليهم بضمانهما يف أداء مجيع املبالغ الـيت             كومانوت
فأصدرت احملكمة حكما قضـى بقبـول       . قد حيكم بها عليهما لفائدة املدعيات     

الطلب األصلي دون مقال  اإلدخال وبـأداء ربـان البـاخرة وشـركة املالحـة                
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تاريخ الطلب   مع الفوائد القانونية من      5807،54متضامنني للطرف املدعي مبلغ     
و إخراج مكتب الشحن واإلفراغ مبيناء البيضاء وشركة كومانوت بالقنيطرة مـن            

وإثر استئناف احملكوم عليهمـا للحكـم املـذكور قضـت احملكمـة             . الدعوى
االستئنافية مبقتضى قرارها املطعون فيه بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى بـه            

 .إخراجه من الدعوىيف مواجهة الناقل البحري واحلكم من جديد ب
 221حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق مقتضيات الفصل           

من أن مدة مسؤولية الناقل جتاه املرسل إليه تنتهي بتسليم البضاعة إىل متعهد             
التفريغ، وليس لغاية الوضع الفعلي هلا رهن إشارة املرسل إليه وأنـه لـذلك ال               

 الناقل للضمان ألن الدعوى جيب أن توجـه         جيوز إدخال املتعهد يف الدعوى من     
 .ضده مباشرة من املرسل إليه مما يتعرض معه للنقض

حيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالـة القضـية            
 .لنفس احملكمة للبث فيها

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه مع حتميـل املطلوبـات            

 .الصائر
ر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون           كما قر 

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

زبيدة تكالنيت مقـررة    : ن السادة من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشاري      
وعبد الرمحان مزور و الباتول الناصري وحممد احلـارثي، ومبحضـر احملاميـة             

 .العامة السيدة  فاطمة احلالق، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 803القرار عدد 
 26/5/99املؤرخ يف 

 2165/97امللف التجاري عدد 
 – توصـل قـانوين      –) غري مطلوب   (  رجوعها مبالحظة    –رسالة مضمونة   

 .السلطة التقديرية للمحكمة
املؤشر بها على الرسـالة املضـمونة مـع         ) غري مطلوب   (  تقييم عبارة    ‐

اإلشعار بالتوصل واملوجهة من اخلبري إىل أحد أطراف اخلربة القضائية          
يعود حملكمة املوضوع وال رقابة عليها يف هـذا الشـأن إال مـن حيـث                

 .التعليل
 م جاللة امللكباس

 إن الس األعلى
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء البحـث وفقـا ملقتضـيات              
 . من قانون املسطرة املدنية363الفصل 

 يف شأن الوسيلة الفريدة،
حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               

 يف امللـف عـدد      3985 حتـت عـدد      1995 ديسمرب   12اء بتاريخ   استئنافية البيض 
 سـبتمرب   11 أن شركة بنك الوفاء تقدمت مبقال لدى ابتدائية أنفا بتاريخ            941/92

 تعرض فيه أنها أعطت  مساعدات مالية وتسهيالت يف احلسـاب اجلـاري           1990
للمدعى عليه السيد صبار أمحد سعيد املفتوح لـدى وكالتهـا بسـاحة حممـد               

امس بالبيضاء كما أعطته تسهيالت أخرى يف حساب ثان مفتوح لـدى نفـس              اخل
( الوكالة وأن احلساب األول أصبح يسجل رصيدا دائنا لفائدة العـارض قـدره              

 بينمـا سـجل     1989 أكتوبر   26درهم حسب كشف احلساب املؤرخ يف       ) 883،203
  ابتـداء مـن تـاريخ حصـر الكشـف          167.378،85احلساب الثاين رصيدا مببلغ     

 درهم قيمة الدين    42531،57 ملتمسة احلكم هلا مببلغ      30/9/1989احلسايب بتاريخ   
 واحلكم بامتداد الفوائـد  14،56   %املتخلذ بذمته مع فوائده البنكية احملددة يف 

القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وأداء املدعى عليه هلا تعويضا عن             
 . درهم50000املماطلة التعسفية ال يقل عن 
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 203.883فأصدرت احملكمة حكما قضى بأداء املدعى عليه للمدعية مبلـغ           
 درهم مـع    167.378،85 ومبلغ   1989 أكتوبر   27درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ       

 . درهم كتعويض عن التماطل20.000 ومبلغ 30/9/89الفوائد البنكية من تاريخ 
ضت احملكمة االستئنافية مث    وإثر استئناف احملكوم عليه للحكم املذكور ق      
 .أيدت احلكم االبتدائي مبقتضى قرارها املطعون فيه

حيث ينعي الطاعن على القرار املطعون فيه خرق القانون واالرتكاز علـى            
تعليل خاطئ بدعوى أنه يعترب من خرق القانون عـدم أخـذ العمـل القضـائي                

وما ذهب له القـرار     بتفسري القانون الناتج عن عدد من قرارات الس األعلى          
املطعون فيه من اعتبار الرسالة املضمونة مع اإلشعار بالتوصل واملؤشر عليهـا            
مبالحظة غري مطلوب مبثابة توصل واليت وجهها اخلبري للعارض هو أمر خمالف            

 .ملا استقر عليه الس مما يعرضه للنقض
هة مـن   لكن، حيث إن رجوع الرسالة املضمونة مع اإلشعار بالتوصل املوج         

 من قانون املسطرة املدنية مبالحظـة       63طرف اخلبري للطرف يف إطار الفصل       
غري مطلوب يرجع أمر تقديره حملكمة املوضوع وال رقابة عليها يف هذا الشـأن              

إن ما يتمسك به الطالب مـن أن اخلـربة مل           " إال من حيث التعليل وهي بقوهلا       
 من قانون   63 راعى مقتضيات    تكن حضورية بالنسبة له غري مؤثر ذلك أن اخلبري        

املسطرة املدنية باستدعائه بالربيد املضمون مع اإلشـعار بالتوصـل ورجـوع            
االستدعاء مبالحظة غري مطلوب يتحمل نتيجته الطالب بسبب إهمالـه وعـدم            

مل حيـرف قرارهـا أي      " سحبه الرسالة املوجهة إليه من أجل حضوره اخلـربة          
 . مقتضى والوسيلة على غري أساس

 ذه األسبابهل
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل رافعه املصاريف

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون            
 .فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
 وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة      بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط     

زبيدة تكالنيت مقررة و    : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
الباتول الناصري وعبد الرمحان مزور وحممد احلارثي، ومبحضر احملامية العامة          

 .السيدة  فاطمة احلالق، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 897القرار عدد 
 9/6/99ؤرخ يف امل

 1078/93امللف التجاري عدد 
 . تسيريه– أصل جتاري –عالقة األجري والشريك 

ال تتناىف عالقة األجري والشريك، إذ ليس هناك ما مينع أن يكون الشـخص              
 .أجريا وشريكا يف نفس الوقت، كما ال تلغي كل واحدة منهما األخرى

يعة املتعاقـدين   تكون احملكمة قد طبقت وعن صواب، قاعدة العقد شر        
 من األرباح عـن تسـيريه األصـل         %20ملا قضت بأحقية الشريك يف نسبة       

 .التجاري واستغالله استغالال مفيدا للطرفني معا
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 .يف شأن الوسائل الثالث جمتمعة
ـ         ون فيـه الصـادر عـن       حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطع

 يف امللـف عـدد      3100 حتـت عـدد      1992 ديسمرب   17استئنافية مكناس بتاريخ    
 أن السيد موصلي موالي علي تقدم مبقال لـدى ابتدائيـة مكنـاس              2843/91/9

 يعرض فيه أنه بناء على عقد شركة مـربم بينـه وبـني              1988 سبتمرب   11بتاريخ  
 من  % 20ا األخري بتمكينه بنسبة     املدعى عليه السيد زاكي عبد الرزاق التزم هذ       

أرباح املقهى املسماة ليطونيل مقابل إدارتها وتسيريها من طرفه وأن العـارض            
 دون احلصـول علـى      1980 إىل سـنة     1975باشر مهام اإلدارة والتسيري من سنة       

نسبة من األرباح عن مداخيل املقهى، ملتمسا انتداب خبري يف احلسابات لتقـدير             
ح خالل الفرتة املذكورة وحفظ حقه يف التعقيب علـى اخلـربة،            ما نابه من أربا   

وتقدم السيد الزاكي عبد الرزاق مبذكرة جوابية مع مقال مقابل يعرض فيهـا أن              
البند األول من العقد جاء صرحيا يف كون العارض يقبل السيد موصـلي مـوالي               

نـة يعـين     من األرباح ومدلول احلا    % 20علي شريكا له يف حانة ليطونيل بنسبة        
املكان املخصص لبيع اخلمور بغض النظر عن بيعها للمسلمني أو غري املسلمني            
وان اخلمر مادة حمرمة ال جيوز التعامل فيها و ال إبـرام شـركة فيهـا بصـريح                  

 من قانون االلتزامات والعقود ملتمسا احلكم ببطالن عقـد الشـركة         986الفصل  
 .واعتبار مجيع اآلثار الناجتة عنه باطلة
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أصدرت احملكمة حكما متهيديا بإجراء خربة مث قضت بأداء املدعى عليه           ف
 درهم نصـيبه يف     720 000الزاكي عبد الرزاق للمدعى موصلي موالي علي مبلغ         

ورفـض بـاقي الطلـب      % 20 بنسـبة    1980 إىل سنة    1975األرباح عن املدة من     
 والقطعـي   األصلي والطلب املقابل، فاستأنف احملكوم عليه احلكمني التمهيدي       

وقضت احملكمة االستئنافية بإجراء خربة مث أصدرت قرارهـا املطعـون فيـه             
القاضي بتأييد احلكم املستأنف مع تعديله وذلك بتخفيض املبلغ احملكـوم بـه             

 .1980 ملتم ماي 1976 درهم عن األرباح املستحقة من بداية سنة 318 000ملبلغ 
عـدام األسـاس القـانوين      حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه ان       

والنقض يف التعليل املوازي النعدامه وخرق قاعدة مسـطرية جوهريـة وخـرق             
 مكرر من ظهري  6 من قانون االلتزامات والعقود والفصل     983 و 451 و 410الفصول  

 1/72/238  بشأن حساب األجور كما جرى تعديله مبقتضى الظهري         1953 يناير   24
أن القانون اعترب اإلقرار القضائي أمسى وسـائل         بدعوى   1972 ديسمرب   30وتاريخ  

ع القاضي  .ل. من ق  410اإلثبات فجعله يف مصاف احلجج القاطعة بنص الفصل         
بأن اإلقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه وأنه سـبق             
للمطلوب أن أقر بكونه مطلق أجري عند مطالبته بأداء  تعويضات عن الطـرف              

باقي التعويضات األخرى الناجتة عن عقد الشـغل وصـدر ذلـك            التعسفي مع   
اإلقرار كتابة أمام حمكمة الشغل مبقال انتهى الفصل فيـه بـأداء التعويضـات              
الناجتة عن عقد الشغل مبقتضى قرار نهائي وال ميكن أن يكون إال حجة قاطعة              
 على عالقة العمل اليت كانت تربط العارض باملطلوب والقـرار الـذي جتـاوز             

ع كما أن حمكمة الشـغل      .ل. من ق  410اإلقرار أتى ناقص التعليل وخارقا للفصل       
ع .ل. من ق  451سبق أن كيفت طبيعة العالقة اليت كانت تربط الطرفني والفصل           

جعل األحكام قرينة قانونية قاطعة على ما ورد بها وتعليل حمكمـة االسـتئناف              
يل به قصور لقيام حالة تنايف    بإمكانية قيام عالقة شركة وعمل يف نفس الوقت تعل        

بني كال العالقتني ألنه إما أن تكون العالقة شركة فيجري التعامل بـني طرفيهـا               
وإما أن تكون عالقة شغل فيكون األجري يف حالة تبعية للمشغل وكل عالقة تلغي              

ع .ل. مـن ق   451األخرى والقرار جتاوز حجية األحكام النهائية وخـرق الفصـل           
 مكرر من ظهـري     6ل عدمي األساس القانوين إضافة أن الفصل        وعلل نتيجة بتعلي  

 أورد حالة العالوات املصروفة لإلجراء  برسم العمولة الناجتة عـن            24/1/1993
 من  983نسبة من األرباح فأقر هلا صفة األجر وجعلها تأخذ أحكامه وجاء الفصل             

 ع صرحيا يف التنصـيص علـى كـون االشـرتاك يف األربـاح الـذي ميـنح                 .ل.ق
للمستخدمني وملن ميثلون شخصا أو شركة يف مقابل خدماتهم كليا أو جزئيـا ال              

 يف  % 20يكفي وحده ليخوهلم صفة الشركاء و إشراك  العارض ألجريه  بنسـبة              
الربح الصايف دون اخلسائر ال ميكن ان حيمل على أنه شركة اليت تقتضي اجتـاه               

عنصر مفقود مادامـت عالقـة      إرادة الطرفني لالحتاد يف األرباح واخلسائر وهو        
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التبعية ثابتة بني الطرفني وذلك جيعل القرار خارقا للقانون الـداخلي وحـامال             
 .لتعليالت ناقصة بشكل يوازي انعدامها، وكل ذلك يعرض القرار للنقض

لكن حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت ثبت هلا من العقدة             
 اليت تفيد أن الطالب الزاكـي       1975 أبريل   23  الرابطة بني الطرفني واملؤرخة يف    

عبد الرزاق قبل السيد موصلي موالي علي كشريك يف حانة ليطونيل فيما خيص             
 من األرباح مقابل التسيري اجليد لألصل التجاري واستغالله استغالال مفيدا           % 20

 للطرفني واحلرص على أمن الزبناء وكذا مما جاء يف املذكرة اجلوابية مع طلـب             
مقابل للطالب اليت طالب فيها بإبطال عقد الشركة استنادا ملقتضيات الفصل           

ع، واعتربت أن املطلوب له احلق يف احلصول على نسـبة الـربح             .ل. من ق  986
 230 تكون قد طبقت مقتضيات الفصـل        % 20املتفق عليها بني الطرفني وهي      

 املتعاقـدين   من قانون االلتزامات والعقود الذي يقـرر قاعـدة العقـد شـريعة            
: " واستبعدت وعن صواب دفع الطالب بكون املطلوب جمرد أجري لديها بقوهلا          

حيث إنه ال مربر للدفع بكون املستأنف عليه كان جمرد أجري لـدى املسـتأنف               
 القاضي للمسـتأنف    6/12/85 الصادر بتاريخ    2178بدليل القرار االستئنايف عدد     

 تربطه باملستأنف ألنه ليس هناك ما       عليه بتعويضات يف إطار عالقة الشغل اليت      
مينع أن يكون الشخص أجريا أو شريكا يف نفس الوقت وهـذا مـا يؤكـده عقـد             
الشركة الذي مل ينازع فيه املستأنف وال وجود ألية حجة أو قرينة تثبت صوريته              

 فال ميكـن الطعـن      24/1/1953، وخبصوص ما يثريه الطالب حول خرق ظهري         "
اقع مل يعرض على احملكمـة باإلضـافة إىل أن  الوسـيلة             خبرق القانون بشأن و   

الثالثة تضمنت قواعد قانونية ووقائع دون توضيح وجه النعي على القرار ووجه            
نقصان تعليله مما تكون معه الوسيلتان األوىل والثانية على غري أساس والثالثـة             

 .غري مقبولة

 هلذه األسباب
 .رافعه املصاريفقضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل 

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون            
 .فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

زبيـدة  :  عبد اللطيف مشـبال واملستشـارين السـادة        من السيد رئيس الغرفة   
تكالنيت مقررة و الباتول الناصري وحممد احلـارثي وحممـد اكـرام ومبحضـر              
احملامية العامة السيدة  فاطمة احلالق، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة           

 .موجب
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 1122القرار عدد 
 21/7/99املؤرخ يف 

 4864/93امللف التجاري عدد 
 عقد بيـع جـربي      –حبري  .  ت. من ق  50 تطبيق الفصل    –سفينة  عقد بيع   
 .ت حبري.  من ق70 تطبيق الفصل –لسفينة 

ت البحري اللذين يتعلق أوهلما بتنظيم بيع       . ق 70 و   50مقتضيات الفصلني   
سفينة أو جزء منها والثاين بالبيع االختياري أو اجلربي هلا ال تطبـق علـى     

 .ساب الغريحالة املنازعة يف بناء السفينة حل
ت البحـري ألول مـرة أمـام الـس          .  ق 63التمسك مبقتضيات الفصل    

 .األعلى جيعل وسيلة النقض املتخذة منها غري مقبولة
 .احملكمة غري ملزمة بالرد على الدفوع غري املؤثرة أو غري الصحيحة

 مـن العقـد املـربم بـني طـريف           – عن صواب    –احملكمة ملا استخلصت    
ما معا للمركب موضوع النزاع مناصفة بينهما يكـون   اخلصومة صحة متلكه  

 هذا مأخوذا من العقد نفسه وال يعترب ذلك من قبيـل التفسـري              ااستنتاجه
 .الواسع لبنوده

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض املقدم من السيد مسعودي عبد اجلبـار بواسـطة             

 يف مواجهـة القـرار      15/11/93ستاذ السكسيوي حممد املودع بتـاريخ       دفاعه األ 
. 1551/92:  يف امللف عـدد    3/5/93الصادر عن حمكمة االستئناف بآسفي بتاريخ       

 يف امللـف    19/5/92القاضي بتأييد احلكم الصادر عن ابتدائية آسـفي بتـاريخ           
 املركـب    القاضي على الطالب بتمكينه املطلوب من واجبـه يف         40/92التجاري  
 وذلك بنسبة النصف حتت طائلة      202/7املسجل حتت عدد    " مستور  " املسمى  

غرامة تهديدية مببلغ مخسني درهما عن كل يوم تأخري من تاريخ التبليغ وامكـر              
املندوب اجلهوي للمالحة البحرية مبصلحة الرهـون البحريـة بتسـجيل اسـم             

 .املطلوب بعقد اجلنسية املتعلق باملركب
مذكرة اجلواب املدىل بها من املطلوب املودعة بتاريخ وبناء على 

20/4/99. 
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حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيـه أن املطلـوب تقـدم              
 يعرض فيه أنه مبقتضى عقد مصـادق توقيعـه بتـاريخ            1/4/92بدعوى بتاريخ   

 اتفق الطالبان بصفتهما مالكني على الشياع يف املركب املذكور بنسـبة            4/9/89
النصف و أكد األخري على تشييد املركب بأوصافه املشار إليها يف العقد، وبعـد               
تشييده، امتنع الطالب رغم مطالبته عن تسـجيل اسـم املطلـوب مبصـلحة              
الرهون البحرية وعقد اجلنسية للمركب بدعوى عدم متلكه شيئا، لذلك الـتمس            

د املندوب اجلهـوي    احلكم عليه بتمكينه من نصيبه بالنسبة املذكورة وأمر السي        
 بتسـجيل اسـم املطلـوب بعقـد         –للمالحة البحرية، مصلحة الرهون البحرية      

 200اجلنسية املتعلق مبركب الصيد املذكور حتت طائلة غرامة تهديدية مببلـغ            
 .درهم عن كل يوم تأخري، واحتياطيا إجراء حبث يف النازلة

 .فيهوبعد استيفاء اإلجراءات املسطرية صدر القرار املطعون 
 فيما يهم الوسيلة املرتكزة على انعدام التعليل،

ذلك أن الطالب متسك بدفوع جدية مل حتظ بأي تعليـل يتعلـق بانعـدام               
الصفة الذي ال تثبت سوى من خالل تسجيل امللكيـة علـى الشـياع يف عقـد                 
اجلنسية وانعدام املصلحة ألن االتفاق مل يقع مع الطالب بل حصل مع شخص             

ت حبـري الـذي يؤكـد أن        . من ق  50ي امحد، وخرق الفصل     آخر يدعى مسعود  
تغيري الوضعية القانونية للسفينة ال يكون إال بعقود البيع اليت يـتعني أن حتـرتم               
إجراءات شكلية خاصة بينما اعتمد القرار على جمرد اتفاقيـة لبنـاء املركـب،              

غـري   من نفس القانون الذي يفيد ان من يبين مركبا حلسـاب ال    63وخرق الفصل   
 منـه   70يظل مالكا له إىل أن يسلمه يف حالة صاحلة لالستعمال وخرق الفصـل              

الذي يؤكد على أن بيع املركب ال يكون إال كتابة بواسطة عقد رمسـي أو عـريف            
واحلال أن االتفاقية إلزامية لتشييد مركب من اخلشب ال تقوم مقام عقد البيـع              

 .الضروري
ـ        ايرة اخلصـوم يف دفـوعهم غـري        لكن، حيث إن احملكمة غري ملزمة مبس

املؤثرة، والقرار املطعون فيه حينما اعترب أن قيام الطالـب بتسـجيل املركـب       
حمل النزاع يف املصاحل البحرية بامسه اخلاص بعـد انتهـاء أشـغال بنائـه دون                
اإلشارة إىل نصيب شريكه يكون قد استخلص ضمنيا قيـام عنصـري الصـفة              

أن يكون يف حاجة لاللتفات إىل الدفع بـأن         واملصلحة يف دعوى املطلوب ودون      
مسـعودي  " يهم شخصا يدعى    " مستور  " االتفاق املتعلق ببناء املركب املدعو      

ت حبري إمنا يـنظم بيـع   .  من ق50ملخالفته الواقع، مث ملا كان الفصل       " أمحد  
 منه إمنا يتعلق بالبيع االختياري أو اجلربي هلـا،          70سفينة أو جزء منها، والفصل      

ال يتعلقان حبالة باين السفينة حلساب الغري موضوع النازلة، فإن احملكمـة مل             ف
تكن ملزمة بالرد على دفوع غري صحيحة، ويف حني أن التمسك بأحكام الفصـل              
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 من نفس القانون غري مقبول إلثارته ألول مرة أمام الس، فالوسـيلة غـري               63
 . قائمة على أساس

 تكزة على انعدام األساس القانوين، الثانية املرةفيما يهم الوسيل
 أن املركب شـيد     6/12/89ذلك أن القرار املطعون فيه استخلص من عقد         

مبساهمة طريف النزاع، وأنهما ميلكانه مناصفة يف حني أن العقد ال يتضمن هـذين              
العنصرين، وأنه بالنسبة ملسألة املساهمة فإن االتفاقية ال تتضمن ما يفيـد أداء             

لغ مايل، كما أنها مل تتعلق مبسألة امللكية على الشياع واقتصرت           املطلوب أي مب  
فقط على مشروع بناء املركب من األخشاب وأن قضاء املوضوع كان يف وضعية             
متكنه من مراقبة صحة التملك على الشياع، فيكون القرار قد أعطـى تفسـريا              

يف تشـييد   واسعا لالتفاق الذي مل يلتزم املطلوب ببنوده خاصة ما تعلق مبصار          
 باجلنسية بعد إثباته    _املركب وجتهيزه، فكان من الطبيعي تسجيل الطالب امسه       

 .بوثائق رمسية مما جيعله أهال لذلك وأن أي ضرر مل يلحق باملطلوب
لكن، وخالفا ملا نعته الوسيلة فإن القرار املطعـون فيـه رد علـى دفـوع                

ني طريف اخلصـومة     من العقد املربم ب    – وعن صواب    –الطالب حينما استخلص    
 دون أي تفسري واسع لبنوده أن املركب موضوع النـزاع قـد             2/12/88املؤرخ يف   

قيد مساهمة املدعى و املدعى عليه معا، والعقد املذكور يـذكر كـذلك أنهمـا               
 لكـل واحـد     50 %مناصفة بينهما أي بنسبة     " مستور  " ميلكان املركب املسمى    

رفني بنسبة النصف من العقد نفسه      منهما فاحملكمة استنتجت صحة متلك الط     
 .وراقبت قيامه فالوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل رافعه الصائر

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون            
 .فيه أو بطرته

التـاريخ املـذكور أعـاله      وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة ب       
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد اللطيف مشبال   :  من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
مقررا و الباتول الناصري وعبد الرمحان مزور و زبيدة تكالنيت ومبحضر احملامية            

 .طمة احلالق، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجبالعامة السيدة  فا
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 1144القرار عدد 
 21/7/1999املؤرخ يف 

 5013/97امللف التجاري عدد 
 . مسؤولية البائع– عيوب الصنع –الضمان 

العطب احلاصل يف السيارة الثابت وجوده للمحكمة من اخلربة املنجـزة           
بائع مادام هذا األخري يتحمـل      خالل مدة الضمان االتفاقي يتحمل تبعاته ال      

 وعـن   –مسؤولية األعطاب الناجتة عن عيوب الصنع وتكـون احملكمـة           
 . من قانون االلتزامات والعقود553صواب قد استبعدت أحكام الفصل 

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
ـ          ث وفقـا ملقتضـيات     بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء البح

 . من قانون املسطرة املدنية363الفصل 
 .يف شأن الوسيلة األوىل

حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               
 3386/94 يف امللفني    2812 و   2813  حتت عدد     15/7/97استئنافية البيضاء بتاريخ    

 10ئية البيضـاء بتـاريخ       أن السيد إنيسي حممد تقدم مبقال لدى ابتدا        3378/96و
 اشرتى سيارة مـن نـوع أكـاي         1989 أبريل   29 يعرض فيه أنه بتاريخ      1990أبريل  

 وعقـد الطلـب حتـت عـدد         000809سرسي حسب عقد التسليم حتت عدد       
 وبعد مدة وجيزة من االستعمال الحظ وجود عيوب مبحـرك السـيارة             001802

  قصد القيام باإلصالح بتاريخ      فقام بإبالغ الشركة عن ذلك وأودع سيارته مبرابها       
 وإثر قيام الشركة باستبدال أجزاء كثرية داخـل  احملـرك قصـد              1989 ماي   25

احليلولة دون تسرب الزيوت زاد األمر سوء فبادر العارض من جديـد يف بدايـة               
 إليداع السيارة مبرآب الشركة لكون احملرك مل يعـد حيـتفظ نهائيـا              89يونيو  

طرا جسيما بالنسبة للسيارة اليت مل متض بعد فـرتة          بالزيوت وأن ذلك يشكل خ    
الضمانة وأن السيارة كان بها خلل يف الصنع لكون العطب وقـع اكتشـافه مـن                
االستعمال األول هلا وأن القانون يلزم الشركة عند وجود عطب خطري يف الصنع             
على استبدال السيارة أو تغيري احملرك مبحرك جديد حىت يكون الزبون يف مأمن             
من األعطاب ملدة ال تقل عن ستة أشهر وقد استصدر أمرا من السـيد رئـيس                
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احملكمة االبتدائية يقضي باجراء خربة الـذي توصـل إىل أن الشـركة تتحمـل               
استبدال احملرك إضافة جلميع املصاريف ملتمسا استناد التقرير اخلـبري إلـزام          

ة تهديدية قدرها    حتت غرام  1812/730املدعى عليها بتغيري حمرك السيارة رقم       
 درهم عن كل يوم تأخري ابتداء من صدور القرار  واحلكم بأدائها له مبلـغ                1000

 درهم من قبل املصاريف العائدة لشركة القرض على السيارات صوفاك           42910
 درهم مـن قبـل التعـويض عـن          110000اليت حتملها العارض و أدائها له مبلغ        

 درهم عن مصاريف    5000 أشهر ومبلغ    احلرمان من استغالل السيارة ملدة سبعة     
 .التأمني والضريبة

وتقدمت شركة صوماي مبذكرتني جوابيتني مع طلبني مقـابلني عرضـت           
فيهما أن اخلبري حممد رشد توصل إىل أن استعمال السيارة هـو اسـتعمال غـري      

 كلم وهو أعلى بكثري مـن املسـافة         34168عادي كما أن عدد الكيلومرتات يبلغ       
 كلم وأن العارضة    20000 تتمتع فيها السيارة بضمان العراضة وهي        القصوى اليت 

 توصل بها بتـاريخ     4/11/1989بعثت للمدعي أصليا برسالة مضمونة مؤرخة يف        
 تطالبه فيها بسـحب السـيارة الـيت وضـعها مبعملـها بتـاريخ               10/11/1989
رقيم  درهم كمتبقى من مثن البيع ومصاريف ت       3500 مع أدائه هلا مبلغ      25/9/1989

 درهـم عـن واجـب       100 درهم عن إصالحاتها ومبلـغ       5906.65السيارة ومبلغ   
الصيانة وحتمله املسؤولية عن تواجد السيارة مبرآبها ابتداء من وضـعها رهـن             

 ووضعت رهن إشارته ابتـداء مـن        29/9/1989إشارته واليت مت إصالحها بتاريخ      
 درهم  9406.65 هلا مبلغ     بأدائه –ذلك التاريخ ملتمسة احلكم على املدعى أصليا        

من قبل متبقى مثن البيع ومصاريف ترقيم السـيارة وإصـالحها مـع الفوائـد               
 درهـم يوميـا   100القانونية من تاريخ اإلصالح واحلكم تبعا لذلك بإضافة مبلـغ      

كواجب الصيانة واملسؤولية عن تواجد السيارة مبرآب الشركة ابتداء من وضعها           
 درهم  1000يخ إصالحها وأداء املدعى أصليا مبلغ       رهن إشارة املدعي أي من تار     

 .كتعويض
كما تقدم املدعى أصليا مبقال إصالحي التمس مبقتضاه احلكم بفسخ العقد           
ومتكينه من املبالغ اليت أداها للمدعى عليها مع احلكم بتعويض إضايف من تاريخ             

هـم   در 500وضع السيارة مبرآب املدعى عليها حلني صدور احلكم ال يقل عـن             
 .يوميا

فأصدرت احملكمة حكما قضى بفسخ العقد وأداء املـدعى عليهـا مبلـغ             
 درهم ورفض الطلبني املضادين استأنفه الطرفـان فقضـت احملكمـة            85000

االستئنافية بإجراء خربة مث قضت مبقتضى قرارها املطعون فيه بتعديل احلكـم            
 درهم مع تأييـده يف      97910املستأنف وذلك برفع املبالغ احملكوم بها ابتدائيا إىل         

 .الباقي
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حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه عدم ارتكازه على أساسـي            
قانوين بدعوى أن حمكمة االستئناف اعتمدت يف قرارها على عدم إمكانية تطبيق            

ع من أجل رد استئناف العارضة واعتبار استئناف املطلوب         .ل. من ق  553الفصل  
واجب التطبيق ألن هذا األخـري مل خيـرب العـارض          مع أن الفصل املذكور هو ال     

بالعيوب اليت يدعيها يف سيارته ومل حيرتم ما هو وارد يف الفصل املذكور خاصة              
 .من حيث اآلجال

لكن حيث ان احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت ثبت هلا من اخلربة             
رة يرجـع   املنجزة من طرف اخلبري السيد مشماش أن العطب احلاصل يف السيا          

لعيب يف الصنع، وثبت وجوده خالل أجل الضمانة املتفق عليه وهو ستة أشـهر              
وأن البائعة مسؤولة عن األعطاب الناجتة عن عيب يف الصنع مستبعدة بـذلك             

ع تكون قد سايرت القاعدة     .ل. من ق  553وعن صواب تطبيق مقتضيات الفصل      
ازلـة والـيت مل تنظمهـا       العامة لضمان البائع صالحية املبيع للعمل موضوع الن       

الفصول احملتج خبرقها مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس والوسيلة على            
 .غري أساس

 .يف شأن الفرع األول من الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه انعدام التعليل بدعوى أنهـا            

ذا مر أكثر من ستة أشـهر  أبرزت بأن الضمان ال يسري على السيارة اليت باعتها إ      
 كلم ألن أجل ستة أشهر وارد يف عقد البيع املـربم            20000وإذا فاق عداد السيارة     

 وذلك العقد يشري    26/4/1989بني الطرفني واملوقع من طرف هذا األخري بتاريخ         
إىل أن الضمانة تشمل مجيع عيوب املادة أو الرتكيب ملدة ستة أشهر من تـاريخ               

نة تشمل فقط تعويض األجزاء اليت بها عيب وتعويضها جمانا          التسليم وأن الضما  
كما أن صانع السيارة حدد الضمان عندما ال تتجـاوز املسـافة الـيت قطعتهـا                

 كلم يف حني أن السيد افيسي عندما أرجع السيارة الصالحها كان            10000السيارة  
 . كلم34168بعدادها 

دون توضيح مـا ينعـاه      لكن حيث ان الفرع من الوسيلة تضمن جمرد وقائع          
 .الطاعن على القرار مما يكون معه غري مقبول
 .يف شأن الفرع الثاين من الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه انعدام التعليـل بـدعوى أن             
احملكمة االستئنافية مل تأخذ بعني االعتبار اخلربة املنجزة من طرف املهنـدس            

 والذي أجرى فحصا دقيقا على السيارة بأمر من احملكمة          امليكانيكي السيد رشد  
وخلص إىل أن األضرار اليت قامت شركة صوماي بإصالحها هي ناجتة عن ارتفاع             
درجة حرارة احملرك وأن سبب ذلك االرتفاع ميكن أن يكـون ناجتـا إمـا عـن                 
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 استعمال السيارة يف ظروف ال تتحملها مثل سياقتها يف اجلبال واالعوجاج ملـدة            
طويلة وحمملة حبمولة أكرب من سعتها وإما عن عدم وجود أو قلة املاء أو الزيت               

 دقيقة مل تظهر    35يف أجهزة احملرك كما توصل إىل أنه بعد شغل احملرك ملدة            
به عيوب أو أي شيء غري عادي وأن ذلك النوع من الشاحنات الصغرية استعماله              

ـ            ري معروفـة وأن عـدد      باملغرب قليل جدا وميزتها بـذلك ونقـط ضـعفها غ
 كلم وهو أعلى بكـثري مـن        34268الكيلومرتات على العداد عند قيامه باخلربة         

 كلم املسافة القصوى اليت تتمتع بها السيارة بضمانات الشركة الصـانعة            20000
 .حسب تصرحيات هذه األخرية

لكن حيث إن األخذ باخلربة أو عدم األخذ بها خاضع للسـلطة التقديريـة              
ملوضوع وال رقابة عليها من طرف الس إال فيمـا خيـص التعليـل              حملكمة ا 

واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت اعتمدت نتيجة اخلربة املنجزة مـن            
طرف اخلبري السيد مشماش بناء على قرار متهيـدي صـادر عنهـا تكـون قـد              

ـ              يال استبعدت  ضمنيا اعتماد خربة اخلبري السيد رشد ويكون قرارها معلـال تعل
 .كافيا والفرع من الوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل رافعه املصاريف

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

زبيدة تكالنيت مقررة   :   رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة      من السيد 
و الباتول الناصري وعبد الرمحان مزور وحممد اكرام و وحبضور احملامية العامة            

 .السيدة  فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 1234القرار عدد 
 8/9/99املؤرخ يف 

 2802/93امللف التجاري عدد 
 ت البحري  .  من ق262 يف إطار العقد –رسالة االحتجاج مضمونها 

ت البحري تعتـرب    .  من ق  262رسالة االحتجاج املنصوص عليها يف الفصل       
إجراء استوجبه القانون كشرط لقبول دعوى املسـؤولية وال عالقـة هلـا             
بإثبات العوار املخصوص أو اهلالك اجلزئي الذي يكفـي فيـه مـا ورد يف               

 رسالة صاحب البضاعة اليت توصل الربان عن أمينـه يف األجـل             مضمون
 .القانوين

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 مـن املكتـب الشـريف       28/6/1993بناء على طلب النقض املقدم بتاريخ       

 يف مواجهة القـرار     – حمام بآسفي    –للفوسفاط بواسطة دفاعه األستاذ الشوكي      
 يف امللـف املـدين      3/12/1990الصادر عن حمكمة االستئناف بآسـفي بتـاريخ         

89/1071. 
بناء على مذكرة اجلواب املقدمة من مكتب اسـتغالل املـوانئ بواسـطة             

 . الرامية إىل رفض الطلب– حمام بآسفي –دفاعه األستاذ بوبكر العلوي 
تقدم بتاريخ  حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه أن الطالب           

 عمود من العود خالل شـهر       44414 بدعوى يعرض فيها أنه استورد       17/12/1987
بيتان عن مينـاء    "  على السفينة    1 مت نقلها مبقتضى وثيقة الشحن رقم        87شتنرب  

سيت الفرنسي  إىل ميناء آسـفي ومت وضـع البضـاعة رهـن إشـارته بتـاريخ        
ن قيمة الضـياع اإلمجاليـة    عمود وأ  2966 فعوين نقص وضياع قدره      23/9/1987

 دررهم مبا يف ذلك املصاريف البنكيـة والقضـائية، والـتمس            197،825،35بلغت  
احلكم على املدعى عليهما وربان السفينة وشركة النقل املغريب بأدائهما معـا أو             

 والصـائر،   29/9/1967على أحد دون اآلخر هذا املبلغ مع الفائدة القانونيـة يف            
ضى بإخراج مكتب استغالل املواين والعون القضائي مـن         فصدر حكم ابتدائي ق   

الدعوى وبعدم قبول الدعوى يف مواجهة املدعى عليهمـا، مت تأييـده مبقتضـى              
 .القرار املطعون فيه
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فيما يهم الوسيلة الثانية للنقض املتخذة من خرق القانون الداخلي املستمد           
 .تجاري من القانون ال78ت حبري .  ق221، 209، 262من الفصول 

ت حبـري ويف اآلجـال      .  ق 262ذلك أن الطالب قام تنفيذا ألحكام الفصل        
القانونية بتوجيه رسائل التحفظات واالحتجاج إىل كل من شركة النقل املغـريب            
بصفتها وكيل مالكي وجمهزي السفينة، بيتان وربان السفينة ومكتـب اسـتغالل            

 يسـتدعيها حلضـور     22/9/1987املوانئ، كما وجه رسالتني إضافيتني بتـاريخ        
 لتحديد قيمة اخلصاص، واستنادا إىل ذلـك  28/9/1987اخلربة اليت ستجرى يوم    

ت حبـري   .  ق 262وإىل وثائق امللف يتجلى أن العارض احرتم أحكـام الفصـل            
خالفا ملا ذهب إليه احلكم االبتدائي والقرار املطعون فيه، كما أن الطالـب أدىل              

، فضـال عـن أن      غطرف مكتب الشـحن واإلفـرا     بوثيقة الناقل البحري وال من      
ت حبري يعترب هذه الوثيقة اعرتافا خطي بالبضائع اليت يسلمها          .  ق 209الفصل  
 .الربان

.  ق 262حيث إن تنظيم رسالة االحتجاج املنصوص عليها مبقتضى الفصل          
ت حبري إمنا هو إجراء استوجبه القانون كشرط لقبول دعوى املسؤولية دون أن             

القة بإثبات العوار املخصوص أو اهلالك اجلزئي، فيكفـي مـا ورد يف             تكون له ع  
 من تعليل وإن كان عامـا الـيت         22/9/1987مضمون رسالة الطالب املؤرخة يف      

وجهها للربان عند أمينه واليت توصل بها األخري بنفس التاريخ يف األجل القـانوين              
رينة حصول خصاص   ق" حسب الثابت من خامته وتوقيعه بهما واليت أشارت إىل          

فتحقق بالتايل ما يبتغيه املشرع من إعالم الناقل بهذه األضرار كدليل           " أو عوار   
على عدم موافقة امللتقى عن الرسالة البحرية حباهلا، ومتسكه حبقوقه الناشئة           
عن عقد النقل، والقرار الذي استوجب بدل ذلك أن يقوم األخري بتنظيم احتجاج             

ي باحلالة اليت أفرغت عليهـا البضـاعة معتـربا أن           معلل قضائي أو غري قضائ    
الرسالة املدىل بها يف هذا الشأن ال تقوم مقام االحتجاج يكون قـد أتـى خارقـا                 

 .  أحكام الفصل املذكور وعرضة للنقض

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه الصـادر عـن حمكمـة             

 وبإحالـة امللـف   89 1071يف امللف املدين  3/12/1990االستئناف بآسفي بتاريخ   
على نفس احملكمة للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئـة أخـرى وحتميـل                

 . الصائر للمطلوبني يف النقض
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف املذكورة اثر احلكم            

 .املطعون فيه أو بطرته
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نعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله       وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية امل      
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد اللطيف مشبال   :  من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
مقررا و الباتول الناصري وعبد الرمحان مزور و زبيدة تكالنيت ومبحضر احملامي            

د  املعلم العلوي حممد ومبساعدة كاتبـة الضـبط السـيدة نعيمـة              العام السي 
 .اإلدريسي
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 1280القرار عدد 
 15/9/1999املؤرخ يف 

 4206/97امللف التجاري عدد 
 ).نعم( مسؤولية املكرتي – كراء الفندق إىل الغري – مفهومها –الوكالة 

 .الوكالة عقد فال يصح دون قيام الرتاضي بني طرفيه
ده على الفندق إمنا مت مبقتضى أمر قضائي بـالرغم مـن            وضع الطالب ي  

إرادة املطلوبة مما ينتفي عنصر الرضا وانعدام وجود أي وكالة يف النازلة            
 .لفائدة املطلوبة

يكون القرار يف حمله حينما قضى بتحميل الطالبة أداء املبـالغ الكرائيـة             
 بإكرائـه إىل    املتخذة بذمة املكرتية، للفندق باعتبارها الطرف الذي قـام        

 .الغري وتظل مسؤولة عن حتصيل األقساط املستحقة
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القـرار املطعـون فيـه أن املطلوبـة               
 تعرض فيها أنها متلك العقار الكـائن يف زنقـة           4/8/1994تقدمت بدعوى بتاريخ    

املسـتغل يف العقـار     " شامة  "  علي مراكش وكذا األصل التجاري للفندق        موالي
وأنها اقرتضت من الطالب عدة مبالغ إلجناز هذا املشروع دون أن تـتمكن مـن               
تسديدها ولذلك استصدر األخري قرارا من رئيس احملكمة االبتدائيـة مبـراكش            

ـ      1709/86 حتت عدد    5/5/1986بتاريخ   ع تسـديد    قضى حبيازة العقار حىت يق
الدين وتوابعه بعد خصـم املصـاريف الضـرورية ومت تنفيـذ القـرار بتـاريخ                

 وأكرى األصل التجاري للغري وأخذ يستويف مقابـل الكـراء وقـدره             19/9/1986
مخسمائة ألف درهم سنويا حىت استوىف كامل الدين وأصبح يتوفر علـى فـائض              

م على الطالـب بتقـدمي   يفوق مليون درهم لفائدة املدعية  ملتمسة بالتايل احلك 
احلساب عن استغالل الفندق واألصل التجاري واألمـر بتعـيني خـبري إلجـراء              
احملاسبة بني الطرفني وحفظ حق املطلوبة يف تقدمي طلبها وأصدرت احملكمة           
حكمها التمهيدي بإجراء خربة أسندت للسيد املسـعودي الـذي أثبـت أنـه مل               

 درهـم مث عينـت      335.931.00.6لـغ   يستوف الطالب دينه وأن حجم املديونية ب      
احملكمة اخلبري أغداش خالد الذي  أجنز تقريرا أثبت فيه مديونية الطالب مببلغ             
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 درهم الذي صادقت عليه احملكمة وقضت على الطالب بأداء هذا           3.416.329.31
املبلغ، وبعد استئنافه من الطرفني وتقدمي املطلوبة طلبـا إضـافيا أصـدرت              

قرار املطعون فيه الذي قضى بتعـديل احلكـم املسـتأنف           حمكمة االستئناف ال  
 درهم مع الفائدة القانونيـة      3.702.630.67وحتديد املبلغ املستحق للمطلوبة يف      

بالنسبة للمبالغ الزائدة ابتداء من تاريخ احلكم االبتدائي وبتأييده فيما عدا ذلـك،        
 درهم مع   1.315.381.88وبالنسبة للطلب اإلضايف احلكم على الطالب بأدائه مبلغ         
 .الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار وحتميله الصائر

فيما يهم الوسيلة األوىل يف فرعها األول ويف وجهها الثاين من فرعها الثـاين              
والوسيلة الثانية املرتكزتني على نقص التعليل املوازي النعدامه وعلى التأويـل           

 .ع. ل.  من ق925اخلاطئ ملعطيات النازلة وعلى خرق الفصل 
ذلك أن الطالب ملا تسلم العقار من أجل تسيريه مؤقتا أكـراه إىل شـركة               

ومت تصرفه يف إطـار     " مشس  " متخصصة يف ميدان التسيري الفندقي وهي شركة        
الوكالة وبسبب األزمة السياحية فـإن املكرتيـة توقفـت عـن تسـديد مبلـغ                

ا الطالب وظل دائنا بها وفق ما        درهم من االكرية اليت مل يتوصل به       6.335.931.00
ورد يف مستنتجات اخلبري املسعودي، غري أن احملكمة تبنت طرح اخلبري الثـاين             
بدون تعليل واعتربت أن املبالغ وإن مل يتم استخالصها فإن من الواجب خصمها             
من دينه دون إبراز للمستند الواقعي والقانوين فيما ذهبت إليه، وأكرب دليل علـى              

لب بتصرفات يف نطاق الوكالة هو أن مجيع مبالغ االكريـة احملصـل             قيام الطا 
عليها عادت إىل صاحبة الفندق واقتطعت من الدين، غري أن مـا جلـأت إليـه                

 اعتربت  –احملكمة من تأويل أدى إىل خرق القانون وإىل حتريف الوقائع، وهي إذا             
اعهـا مـن    أن مجيع املبالغ اليت حصلها العارض من كراء الفندق جيـب اقتط           

الدين، فإن هذا يدل على أن وضعية الطالب ال ميكن أن توصـف خـارج إطـار          
الوكالة، وبالتايل واعتبارا هلذا املرتكز الصحيح فإن مجيع املبالغ اليت مل حيصل            
عليها وبقيت دينا يف ذمة املكرتية يعود أثرها على املوكل وال ميكن أن تعتـرب أن                

ل احملكمة خاطئا وخمالفا للواقـع والقـانون،     العارض قد توصل بها، فيكون تأوي     
كما أن التصرف يف إطار الوكالة يفرض على املطلوبة حتمل مجيع اآلثار طاملـا              
أنها مل تنازع يف أن العارض بدل عناية رجل متبصر يف تسيري الفندق، مما ال يسوغ            
معه حتميل عدم تسديد الكراء لألخري وما ذهبت إليه احملكمـة أدى إىل خـرق               

 .ع. ل.  من ق925الفصل 
.  من ق  879لكن حيث إنه ملا كانت الوكالة وفق املنصوص عليه يف الفصل            

ع فال تصح إال بقيام الرتاضي بني املوكل والوكيل، وإذا كان القرار املطعـون              . ل
فيه قد استبعد قيام الوكالة من خالل ما ثبت لقضاة املوضـوع مـن أن وضـع                 

ستند على عقد وكالة وإمنا إىل أمر قضائي خوهلـا          الطالبة يدها على الفندق ال ي     
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وبذلك تكـون أركـان هـذا       ) املطلوبة( ذلك بالرغم من إرادة الشركة املالكة        –
العقد غري قائمة لتخلف عنصر الرضا، فإن هذه النتيجـة الـيت انتهـت إليهـا                
احملكمة أتت متسقة مع وقائع النازلة ومستندات امللف ومنسجمة مع نصـوص            

لة، ومن مت كان القرار يف حمله حينمـا قضـى بتحميـل الطالبـة أداء            عقد الوكا 
املبالغ الكرائية املتخلذة بذمة مكرتية الفندق باعتبارها الطرف الذي قام بإكرائه           
إىل الغري وتظل مسؤولة عن حتصيل  األقساط املستحقة فيكون القرار قد أتى             

 .ع النعدام الوكالة.ل. من ق925مرتكزا على أساس وغري خارق ألحكام الفصل 
فيما يهم الوجه األول من الفرع الثاين من الوسيلة األوىل املرتكزة على عدم             

 .قيام القرار على أساس والتأويل اخلاطئ ملعطيات النازلة
ذلك أن احملكمة صرحت بصدد جوابها على دفع العارض بأن املسـطرة            

ما ذهبت إليـه أدى إىل      ثنائية وأنه جيوز إصدار حكم متهيدي بقاضي منفرد، وأن          
خرق القانون وإىل االعتماد  فيما ذهبت إليه على خربة صحيحة ولذلك تكون قد              

 .بنت قرارها على غري أساس
لكن حيث إنه وبصرف النظر عن الغموض الذي يكتنف الفرع من الوسـيلة             
فإن احملكمة اعتربت أن النازلة تطبق عليها املسطرة الكتابية وبإمكان القاضي           

رر أن يأمر بإجراء خربة دون مشاركة باقي أعضاء اهليئة فأتى القرار مؤسسا             املق
ومسايرا لقواعد املسطرة املذكورة خالف ما نعته الوسيلة فهي غـري جـديرة             

 .باالعتبار

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر

 بالتـاريخ املـذكور أعـاله       وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة      
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد اللطيف مشبال   :  من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
مقررا و الباتول الناصري وعبد الرمحان مزور و زبيدة تكالنيت وحبضور احملامي            

لم العلوي حممد ومبساعدة كاتبـة الضـبط السـيدة فتيحـة            العام السيد املع  
 .موجب
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 1311القرار عدد 
 22/9/99املؤرخ يف 

 825/98امللف التجاري عدد 
 . منوذج مقلد– املنافسة غري املشروعة ‐
 اعتبار احملكمة قيام املدعى عليها باسترياد خالط مقلد يشـكل عمـال             ‐

ع . ل.  ق 84 الفصـل    من أعمال املنافسـة غـري املشـروعة يف مفهـوم          
 املتعلـق بامللكيـة     23/6/1916 مـن ظهـري      90ومسايرا ألحكام الفصل    

الصناعية وأن التعداد الوارد بهذا الفصـل لألفعـال املكونـة ألعمـال         
 .املنافسة غري املشروعة هو على سبيل املثال

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة          حيث يستفاد من  

 أن املطلـوبتني    4191/95 يف امللف عدد     25/3/1997االستئناف بالبيضاء بتاريخ    
شركة مولينكس وشركة سوسيمار تقدمتا مبقال مفـاده أن األوىل متخصصـة يف             
صناعة األدوات املنزلية واخرتعت خالطا منزليا موضـوع التسـجيل واإليـداع            

 وقد بلغ   5087 رقم   25/4/1989بامللكية املغربية حلماية امللكية الصناعية بتاريخ       
إىل  علمها أن هذا النوع من اخلالط يروج يف علب متشابهة حتمل اسـم ميالنـو                 

 األمـر   30/6/1993كريسطال كما هو ثابت من حمضر احلجز الوصفي املؤرخ يف           
ار ضررا كبريا والتمست احلكم     الذي سبب هلا وملمثلتها يف املغرب شركة سوسيم       

بإتالف وحتطيم النموذج اخلالط املزور املوجود بـاملقر االجتمـاعي للمـدعى            
 درهم وحفظ حقها يف طلـب التعـويض،         5000عليها مع غرامة تهديدية قدرها      

فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما برفض الطلـب ألغتـه حمكمـة االسـتئناف             
ت فعل املنافسة غري املشروعة يف مواجهـة        واعتربت أن املستأنف عليها ارتكب    

الطاعنة وأمرت بتحطيم وإتالف كل منوذج مزيف ومقلد يوجد مبقر املسـتأنف            
ضدها أو عند مورديها باملغرب وأمرها بسحب منوذج السـلعة املقلـدة حمـل              

 درهم عن كل    5000النزاع من السوق املغربية حتت طائلة غرامة تهديدية مببلغ          
واالحتـاد  " لوماتـان   " ريخ تبليغ احلكـم وبنشـره يف صـحيفة          يوم تأخري من تا   

 .االشرتاكي
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حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق حقوق الدفاع بـدعوى            
أن اهليئة ناقشت املوضوع وحجزت امللف للمداولة دون تطبيق مسطرة التخلي           

 نظـرا   وقد تقدمت أثناء املداولة بطلب يرمي إىل إخراج امللف مـن املداولـة            
بوثائق حامسة يف   ) الصني الوطنية (لكونها توصلت من الشركة الصانعة بطايوان       

املوضوع، واهليئة توصلت بالطلب املذكور وضمته للملف ومل جتب عليه الشيء           
 .الذي يعترب خرقا حلقوق الدفاع يعرض القرار املطعون فيه للنقض
عملة سـلطتها   لكن حيث إن حمكمة االستئناف اعتربت القضية جاهزة مست        

م، وأن عدم استجابتها مللتمس الطاعنة      .م. من ق  333التقديرية يف نطاق الفصل     
بإخراج القضية من املداولة من رفض ضمين له فلم خيرق قرارها أي مقتضـى              

 .والوسيلة على غري أساس
 :يف شأن الوسيلة الثانية

ي حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه نقصـان التعليـل املـواز            
النعدامه بدعوى أنها أكدت يف مجيع مراحل الدعوى أنها تقوم باسترياد اخلالط            
موضوع النزاع من دولة الصني الوطنية شأنها شأن العديد من الشـركات الـيت              
تتاجر يف نفس املنتوج مدلية بوثائق االسترياد كما أدلت مبنشورات صادرة عـن             

ط كلها متشابهة تروج يف السوق      متجر ماكرو املغرب وبه أنواع متعددة من اخلال       
املغربية إال أن القرار املطعون فيه اعترب العارضة تقوم بنقل التقليد واملنافسـة            

أنه يف مادة التقليد للرسم أو النموذج، فإن التقليـد يقـدر            " غري املشروعة بعلة    
وهو تعليل ناقص خاصـة وأن العارضـة        " مبراعاة أوجه الشبه ال أوجه اخلالف       

كافة الوسائل أنها ال تقوم بالصنع أو التقليد، ويدخل أيضا يف باب نقصان             أثبتت ب 
التعليل ما قضى به احلكم من الزام العارضة بسحب النموذج املقلد من السـوق              

 درهم وهو ما ينطبق على الواقع، ألن        5000املغربية حتت غرامة تهديدية قدرها      
 جتلبها عـدة شـركات وتقـوم        بالسوق املغربية عدد من النماذج املتشابهة اليت      

بتسويقها، وال ميكن أن تواجه العارضة بهذا احلكم وتتحمل وزر غريها مما يعرض             
 . القرار املطعون فيه للنقض

لكن، حيث إن حمكمة االستئناف اليت أوضحت أن قيام الطالبـة بإسـرتاد              
خالط مقلد ووضعه يف معلباتها احلاملة السم ميالنو كريسـطال قصـد بيعـه              

ع يكـون   . ل.  مـن ق   84وم يشكل منافسة غري مشروعة يف مفهوم الفصـل          للعم
 املتعلق بامللكية الصـناعية     23/6/1916 من ظهري    90مسايرا ملقتضيات الفصل    

الذي ينص على أن التعداد لألفعال املكونة للمنافسة غري املشروعة مل يرد على             
ل اليت ترجع إليها    سبيل احلصر وللمحاكم سلطة تقديرية واسعة يف تكييف األعما        

كمكونة ملنافسة غري مشروعة، ويكون قرارها معلال يف هذا اخلصوص إضافة إىل            
التعليل املنتقد الذي ال يهم الصانع وحده وإمنـا كـذلك التـاجر، ومل توضـح                
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الوسيلة نقصان التعليل يف هذا اخلصوص بصرف النظر عن االنتقاد املوجه ملا            
 بسحب النموذج املقلد ألن األمر يهم النمـوذج         قضى به القرار من إلزام الطالبة     

الذي حيمل شركة ميالنو كريسطال دون غريها فجاء قرارهـا معلـال مبـا فيـه                
 .الكفاية والوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل الطالبة الصائر

يخ املـذكور أعـاله     وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـار        
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد الرمحـان مـزور     : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
مقررا و الباتول الناصري و زبيدة تكالنيت وحممد احلارثي وحبضـور احملـامي             

مد ومبساعدة كاتبـة الضـبط السـيدة فتيحـة          العام السيد املعلم العلوي حم    
 .موجب
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 1375القرار عدد 
 6/10/99املؤرخ يف 

 227/94امللف التجاري عدد 
  اإلدالء بعنوان غري حقيقي– إقامة الدعوى ‐
  وجوب التقاضي حبسن نية‐
 . خرق حق الدفاع‐

توجيه الدعوى يف عنوان غري حقيقي للمدعى عليه حلرمانه مـن درجـة             
 5ناىف مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق أحكام الفصل           للتقاضي يت 

من قانون املسطرة املدنية وأن الدفع بذلك له عالقـة وثيقـة بـاحرتام              
 .حقوق الدفاع ويعترب جوهريا

عدم اعتبار هذا الدفع من طرف احملكمة يعترب خرقا لقواعد املسـطرة            
 .املدنية املتعلقة بوجوب احرتام مبدأ الوجاهية

 جاللة امللكباسم 
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 13/1/94بناء على طلب النقض املقدم من السيد أربعـي عمـر بتـاريخ              

يف مواجهة  ) حمامني بطنجة (  ابقيو   – كنون   –بواسطة دفاعه األساتذة الريسوين     
 : يف امللـف عـدد     15/4/92القرار الصادر عن حمكمة االستئناف بطنجة بتاريخ        

256/91/5. 
وبناء على مذكرة اجلواب املدىل بها من املطلوب بواسطة دفاعه األسـتاذ            

 والرامية إىل احلكـم بعـدم       7/6/95 املودعة بتاريخ    – حمام بطنجة    –السماليل  
 .قبول الطلب شكال ورفضه موضوعا

لكن حيث إن املطلوبة مل تبني وجه اختالف البنك الشعيب للشمال بطنجة            
 بطنجة رغم أن الوثائق املدىل بها من طرفه صـحبة املقـال           عن البنك الشعيب  

االفتتاحي للدعوى منها ما بني الطالب والبنك الشعيب للشمال بطنجة كعقـدي            
الكفالة األول والثاين ومنها ما هو باسم البنك الشعيب بطنجة كتفصيلة جتديـد             

صـل  تسجيل امتياز رهن أصل جتاري وبيان تسجيل امتياز رهن حيازي علـى أ            
 .جتاري مما يكون معه الدفع على غري أساس
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حيث يتجلى من أوراق امللف والقرار املطعون فيه أن املطلوب يف النقض            
 بدعوى يعرض فيها أنـه دائـن مببلـغ إمجـايل قـدره              30/11/87تقدم بتاريخ   

 درهما ميثل استحقاقات قرض متوسط املـدى وحلسـاب املـدين            606.399،36
اليت اتفقت معه على فتح قرض      " صاطكسكو  : ة شركة وفوائد التأخري يف مواجه   

 يف حدود مبلـغ     22/9/81على حساب جار مضمون برهن أصلها التجاري بتاريخ         
مخسمائة ألف درهم وأن الطالب قدم ضمانة أداء الدين يف حـدود مبلـغ مائـة                
ومخسني ألف درهم مث يف حدود مبلغ ثالمثائة ومخسني ألف درهم، لذلك التمس             

كم على املدعى عليهما بأدائهما بالتضامن املبلغ املذكور مع فائدته          املدعى احل 
  %10 إىل حني التنفيذ وغرامة اتفاقية بسـعر  25/10/87 من %12البنكية بسعر 

 والصائر ومبلغ ستني ألف درهم كتعويض واإلكـراه البـدين يف    من أصل الدين 
كمـة االبتدائيـة    األقصى، وبعد اإلجراءات واملر خبربة حسـابية أصـدرت احمل         

 قضى على املدعى عليهما بالتضـامن بأدائهمـا         27/10/87بطنجة حكما بتاريخ    
 15/9/86 عـن    %12 درهما مع الفائدة البنكية بسعر       423.030،18للمطلوب مبلغ   

 من املبلغ احملكوم به وحتديد اإلكـراه البـدين يف           %10مع غرامة عقدية بسعر     
ن الطلب، مت تأييـده مبقتضـى القـرار         األدىن بالنسبة للطالب ورفض الباقي م     

 املطعون فيه
فيما يهم الوسيلة األوىل املؤسسة على خـرق قواعـد املسـطرة املدنيـة              

 . انعدام التعليل39 – 5الفصلني 
ذلك أن الطالب متسك استئنافيا بأن املطلـوب أدىل بسـوء نيـة، خرقـا               

رمه مـن   م بعنوان غري صحيح للطاعن ليح     . م. ملقتضى الفصل اخلامس من ق    
م . م.  من ق  39إبداء أوجه دفاع كما متسك خبرق احلكم االبتدائي ألحكام الفصل           

عندما مل توجه احملكمة استدعاء جديدا للطالب بالربيد املضمون قبل تعـيني            
قيم يف حقه حارمة إياه من فرصة حضوره أمام احملكمة للـدفاع عـن نفسـه،                

ن تعليله أتـى ناقصـا ألن نشـر         والقرار املطعون فيه وإن تعرض للدفعني إال أ       
الدعوى أمام حمكمة االستئناف ال ينفي كون الطالب قد حرم من مرحلة مراحل             
التقاضي ابتدائيا وال يوجد بامللف ما يفيد توجيه االستدعاء بالربيـد املضـمون             
عندما مل يعثر عليه يف العنوان الوارد يف املقال، فيكون القرار قد صـدر خرقـا                

م ناقص التعليل موازي النعدامـه وحريـا        . م.  من ق  39‐5ني  ملقتضيات الفصل 
 .بالنقض

حيث تبني من مقال الدعوى أن املطلوب الـتمس اسـتدعاء الطالـب يف              
 الذي نازع فيه علـى اعتبـاره   – طنجة –العنوان الكائن بتجزئة باسوقال فلوري     

نكـره  جمرد عنوان خيايل له، والقصد منه حرمانه من مرحلة للتقاضي، وهو ما أ            
املطلوب بدعوى أن العنوان املذكور صحيح ومستمد مـن البيانـات احملصـل        
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عليها عند التوقيع على عقدي القرض والكفالة، والقرار املطعون فيه الـذي رد             
أن تغيري العنوان ال يشكل دفعا جوهريا علـى         " على ما أثري يف هذا الشان بالقول        

ى يف صحة الدفع القائل بتعمد      دون أن يبحث من خالل أوراق الدعو      " املوضوع  
إدالء املطلوب بعنوان غري حقيقي حلرمانه من درجة للتقاضي، ومـدى عالقـة             
ذلك بوجوب مراعاة قواعد حسن النية عند التقاضـي وفـق أحكـام الفصـل               

م، ويف حني أن هذا الدفع يعترب جوهريا ولـه عالقـة وثيقـة              . م. اخلامس من ق  
رد يف القرار املطعون فيه، يكون قد أتى مشوبا         باحرتام حقوق الدفاع خالفا ملا و     

خبرق قواعد املسطرة املدنية املتعلق بوجوب احرتام مبدأ الوجاهية، وعرضـة           
 .للنقض

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار الصادر عن حمكمة االستئناف بطنجـة           

 على نفس    وبإحالة امللف من جديد    256/91/5 يف امللف املدين     15/4/92بتاريخ  
 .احملكمة للبت فيه وهي مكونة من هيئة أخرى، وحتميل الصائر للمطلوب

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون            
 .فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
 بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة       بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى    

 مشـبال   فعبد اللطي : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
مقررا و الباتول الناصري و عبد الرمحـان مـزور و زبيـدة تكالنـيت ومبحضـر              
احملامي العام السيد املعلم العلوي حممد ومبساعدة كاتبـة الضـبط السـيدة             

 .فتيحة موجب



 

140 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 1430ار عدد القر
 13/10/99املؤرخ يف 

 1889/94امللف التجاري عدد 
 . حق األفضلية– ت رهن األدوا– رهن رمسي –الدين املمتاز 

 الدين املمتاز يكون مقدما على سائر الديون األخرى ولو كانت مضمونة            ‐
 .برهن رمسي

 يقضى بأن الرهن املنجز لفائدة البائع       22/11/56 الفصل األول من ظهري      ‐
القرض املسبق لألموال الالزمة القتناء أدوات وأعتدة التجهيز املهـين          و

 .يقتصر على األعتدة املشرتاة فقط
 االمتياز املخول مبقتضى الفصل الثامن من الظهري له األفضـلية علـى             ‐

امتياز اخلزينة ال يهم رهن األصل التجـاري وال رهـن األدوات الـيت ال               
 .يتعلق القرض بشرائها

  امللكباسم جاللة
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
بناء على  قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء حبـث طبقـا ملقتضـيات               

 .م. م.  من ق363الفصل 
حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة            

، ان  2151/88: دد يف امللف ع   72 حتت عدد    14/1/92االستئناف بالبيضاء بتاريخ    
املطلوبني يف النقض السيدين أبو السعد أمحد وبالج عبد السالم تقـدما مبقـال              

  قضـى    6/5/82رام إىل أداء دين امتيازي يعرضان فيه أن حكما جتاريا بتـاريخ             
مبيزة التصفية القضائية وأنهما قاما جبميع اإلجراءات       " سوكتيما  " بتمتيع شركة   

ني الديون االمتيازية هلـذه التصـفية دينـا قباضـيت           القانونية وأنه يوجد من ب    
 درهـم والثـاين مببلـغ       792113،50الضرائب بعني السبع واحملمدية األول مببلغ       

  درهم وأن حساب التصفية متوفر على رصيد مـايل كـاف ألدائهمـا               32594،40
.  مـن ق   300ملتمسني اإلذن يف أداء املبلغني املذكورين طبقا ملقتضيات الفصل          

 – إذنه بـذلك، غـري أن الطالـب          26/1/83أصدر القاضي املنتدب بتاريخ     ت، ف 
 يعرض فيه أنه أدىل     29/1/83 قدم مقال تعرض بتاريخ      –البنك التجاري املغريب    

وأن دينه  " سوكتيما  "  بقائمة ديونه االمتيازية والعادية على شركة        7/6/82بتاريخ  
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املادية واملعنوية وال سـيما     االمتيازي يشمل األصل التجاري هلا جبميع عناصره        
 درهم وأنه أدىل للسيدين أبـو السـعد          500 000مجيع اآلالت واملعدات يف حدود      

وبالج املنتدبني القضائيني مبكتب االفالسات والتصفيات القضائية مبا يثبت دينه          
االمتيازي عن عقد الرهن على األصل التجاري وحمضر تقييده بالسجل التجاري           

  احلكم بأن تعرضه ضد قرار السيد القاضي املنتدب للتصـفية          للشركة، ملتمسا 
القضائية للشركة املذكورة موضوعي ومبين على أساس واحلكم له بأن امتيـازه            

 يـأيت   9/9/82يف الرهن املمنوح له على اآلالت واملعدات الـيت بيعـت بتـاريخ              
مديـة  بالدرجة األوىل قبل امتيازي السيدين قابض الضرائب لعني السـبع واحمل          

واحلكم له بتسلم مبلغ دينه االمتيازي يف حدود ما أدىل به والرصيد املتوفر، وبعد              
تبادل املذكرات والتعقيبات عليها، قام وكيال التصفية بإدخال وزيـر املاليـة يف             

 معلنني أن التصـفية حتولـت إىل        31/5/83الدعوى، فاستجيب للطلب بتاريخ     
 أصدرت حمكمة االسـتئناف     27/12/83، وبتاريخ   18/4/83إفالس مبقتضى حكم    

قرارها بعدم قبول االستئناف شكال املقدم من وكيلي تفليسة شـركة سـوكتيما             
 قضـى   30/6/88طعن فيه املطلوبان بالنقض، فأصدر الس األعلى بتـاريخ          

بنقض القرار االستئنايف وبعد اإلحالة أصدرت حمكمـة اإلحالـة قـرارا بقبـول              
 31/5/83 وبإلغاء احلكم املسـتأنف الصـادر بتـاريخ          االستئناف شكال وباعتباره  

 .وقررت من جديد رد مقال التعرض مبقتضى القرار املطلوب نقضه
 يف شان الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني،

 15/3/1962 بتـاريخ    1/61/196حيث ينعي الطاعن على القرار خرق ظهري        
ه، وعدم االرتكـاز علـى       الفقرة اخلامسة من   56 والفصل   31/8/35املغري لظهري   

أساس قانوين وانعدام التعليل بدعوى أن حمكمة االسـتئناف جانبـت الصـواب             
حينما اعتربت أن الفصل املذكور ال يشمل الرهن ذاكرة أن املشرع قـد تـدخل               

 لوضع حد لاللتباس احلاصل من طرف بعض احملاكم يف تأويل           15/3/62بظهري  
 الذي ما زال قائما إىل اليوم، يف حـني           وهو االلتباس  31/8/1935مقتضيات ظهري   

أنه يشمل أيضا املعدات واليات التجهيز واحملددة نوعا وكما وصفنا ضمن العقد            
وشواهد التقييد بالسجل التجاري وأن اخلزينة العامة ال تتمتع بأي امتياز خـاص             
على تلك املعدات املرهونة والواردة ضمن االسـتثناءات اخلمـس املنصـوص            

 مما يتعني معـه     31/8/35 املعدل لظهري    15/3/62 من ظهري    56لفصل  عليها يف ا  
ع فإن الدين املمتـاز  . ل.  ق1244/1لكن حيث إنه مبقتضى الفصل      . نقض القرار 

وإن ...يكون مقدما على سائر الديون األخرى ولو كانت مضمونة بـرهن رمسـي              
قضي بأن   بشأن رهن أدوات وأعتدة التجهيز ي      22/11/56الفصل األول من ظهري     

الرهن املنجز لفائدة البائع واملقرض املسبق لألمـوال الالزمـة القتنـاء أدوات             
واعتدة التجهيز املهين يقتصر على األدوات وعلى األعتدة املشرتاة فقط، ومن           

 من الظهري الذي له األفضلية على امتياز        8مت فاالمتياز املخول مبقتضى الفصل      



 

142 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 وال رهن األدوات و األعتدة الـيت ال يتعلـق           اخلزينة ال يهم رهن األصل التجاري     
القرض بشرائها أو مل ينجز الرهن وفق الشروط القانونية املنصـوص عليهـا يف              
الظهري لضمانه واليت من مجلتها إجنازه بالنسبة للمقرض يف رسم القرض املبني            

ة كون املبالغ املالية اليت دفعها املقرض كان موضوعها أداء مثن األدوات املشرتا           
حتت طائلة بطالن الرسم مع وجوب ذكرها ووصفها بدقة لتتميز عـن األدوات             

وهـو  ) 2ف  ) (املقـرتض   ( االخرى اانسة هلا اليت قد تكون يف ملك املشرتي          
شيء مل يدع، باإلضافة إىل أنه غري ثابت يف الالئحة املعتمدة من الطالب امللحقة              

 من  56ناءات الواردة يف الفصل     بعقد رهن األصل التجاري ال يندرج ضمن االستث       
 غري خارق ألي مقتضى ومعلال مبا فيه الكفاية ومبينا على أسـاس             1/3/62ظهري  

 .والوسيلتان على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وعلى رافعه بالصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
قاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           ب

حممد احلارثي مقررا و    : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
الباتول الناصري و عبد الرمحان مزور و زبيدة تكالنيت ومبحضر احملامية العامة            

 .ضبط فتيحة موجبالسيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة ال
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 1600القرار عدد 
 10/11/1999املؤرخ يف 

 4426/90امللف التجاري عدد 
 اختصـاص حمكمـة     – حالـة االسـتعجال      –األوامر املبنية علـى طلـب       

 . تأويل موضوع النزاع–االستئناف 
 طلب حتديد التعويض وما على الشركة من ديون وما تسبب فيه إغـالق   ‐

 من قـانون    148يندرج ضمن حاالت الفصل     املعمل من أرباح وخسائر ال      
 .املسطرة املدنية

 يكون من اختصاص حمكمة االسـتئناف أن تـؤول موضـوع النـزاع وأن               ‐
تراعى ما إذا كان األمر املبين علـى طلـب مـنظم مبقتضـى الفصـل                

 . منه149املذكور أو يهم حالة االستعجال املنظمة مبقتضى الفصل 
 االسـتئناف دون مراعـاة املوضـوع         يكون القرار القاضي بعدم قبـول      ‐

احملدد لالختصاص النوعي للجهة املصدرة لألمر املطعون فيه معلال         
 .تعليال خاطئا معرضا للنقض

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 مـن الطالبـة الشـركة       26/10/92بناء  على طلب النقض املقدم بتاريخ        

 بواسـطة دفاعهـا األسـتاذ       – صـومابريك    –األجور والفخار   املغربية لصناعة   
 يف مواجهة القرار الصادر عن حمكمة االستئناف مبكناس         – حمام بفاس    –بنخلوف  

 .925/91/10 يف امللف املدين عدد 10/10/91بتاريخ 
حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه أن املطلوبني يف النقض            

"  بطلب يعرضون فيه أنهم ساهموا يف رأس مال الشركة           24/1/91تقدموا بتاريخ   
الكائن مقرها االجتماعي مبكناس وأن مجعيـة املسـاهمني عينـت           " صومابريك  

جملسا إداريا الذي اختار له السيد الشامي كرئيس الـذي قـام بـإغالق معمـل                
الشركة وطرد مجيع عماله وأطره دون إشعار املساهمني كما مل يسـتدع سـواء              

 اإلداري أو اجلمعية العامة لالنعقاد وفق ما يقتضيه القانون وذلك منـذ             الس
، فضال عن امتناعه إعطاء أي حسـاب للمسـاهمني وعـن أداء ديـون               86سنة  

الشركة، والتمسوا تعيني خبريين للتوجه إىل معمل األجور الكائن بطريق مـوالي             
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الكـل وإحصـاء    ادريس مبكناس لتفقد حالة املباين واملرافق واآلالت ووصـف          
اآلالت وكل املنقوالت أو العقارات بالتخصيص الكائنة به، مع حتديد ما يتطلبه            
ترميم املعمل وحتصينه من مصاريف، واالطالع علـى مجيـع وثـائق الشـركة              
وباألخص منها الوثائق احلسابية ملعرفة تاريخ آخـر حمضـر اجتمـاع الـس              

ية ومصري رأمساهلا، مث سبب إغالق      اإلداري واجلمع العام للشركة ووضعيتها املال     
 وحتديـد   1990 إىل   85حملها، وحتديد نشاط الشركة املايل ونتائجه لسنوات من         

ما للشركة من ديون وما عليها من واجبات للغري وتاريخ إغالق املعمل مـع مـا                
تسبب فيه هذا اإلغالق من حرمان املـدعيني مـن أربـاح مشـروعة وتكليـف                

 . املوضوعاخلبريين بوضع تقرير يف
 بإجراء  29/1/91فأصدر نائب رئيس احملكمة االبتدائية مبكناس أمرا بتاريخ         

خربة عني مبقتضاه اخلبريين سحنون والساوري للقيـام باملهمـة املطلوبـة مث             
الطعن فيه باالستئناف من الطالبة فأصدرت احملكمة القـرار املطعـون فيـه             

 .قضى بعدم قبول هذا الطعن
انية املؤسسة على عدم كفاية التعليـل وخـرق أحكـام           يف شأن الوسيلة الث   

 .م. م.  من ق345الفصل 
ذلك أن القرار املطعون فيه قضى بعدم قبول اسـتئناف الطالبـة دون أن              
تبحث احملكمة من خالل عناصر امللف هل أن املوضوع الـذي عـرض علـى               

ن م أل . م.  مـن ق   149 – 148الرئيس هو من اختصاص يف نطاق أحكام الفصلني         
 طاملـا أن األمـر   –املعمول به هو املوضوع وليس الشكل الذي حصل فيه البت         

الصادر ال يتعلق بإثبات  حال أو توجيه إنذار أو إجراء مسـتعجل، وباعتبـار ان                
م فيـدخل يف  . م.  مـن ق 148طلب حتديد تعويض ليس من مشموالت الفصـل      

خيضـع   وليس قاضي املسـتعجالت الـذي        –نطاق اختصاص قاضي املوضوع     
 ويكون أمـره قـابال لالسـتئناف لتجـاوز          –اختصاصه لرقابة حمكمة االستئناف     

م وبالتـايل فـإن القـرار       . م.  مـن ق   149اختصاصه املنصوص عليه يف الفصل      
 .املطعون فيه صدر معلال تعليال خاطئا ويتعني نقضه

م ألنـه ال يتعلـق      . م.  من ق  148حيث إن موضوع الطلب ال يتعلق بالفصل        
حال أو توجيه إنذار أو إجراء مستعجل وإمنا يهم حتديد تعويض وما على             بإثبات  

الشركة، وحتديد األرباح واخلسائر فال جيوز أن يصدر يف نطاق األوامـر املبنيـة              
على طلب، ويكون من اختصاص حمكمة االستئناف أن تـؤول موضـوع النـزاع              

سـتعجال،  حينئذ هل هو يتعلق بأمر مبين على طلب أو حالـة مـن حـاالت اال               
 املـذكور   148والثابت من املقال أن موضوعه ال يهم حالة من حاالت الفصـل             

 مـن   149لتعلقه خبربة سيبدي برأيه يف موضوعها وهذا يدخل يف موضع الفصل            
م من نفس القانون وصدوره من جهة اعتربت  حمكمة االسـتئناف األمـر              . م. ق
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وع املتعلق به الذي حيدد     الصادر عنها أمرا مبنيا على طلب دون مراعاة املوض        
االختصاص النوعي للجهة املصدرة له مرتبة على ذلك عدم قبول االسـتئناف            

م غري املطبق على النازلة، ممـا       . م.  من ق  148استنادا على مقتضيات الفصل     
 .يكون معه القرار معلال تعليال خاطئا وعرضة للنقض

 هلذه األسباب
 عن حمكمة االستئناف مبكناس     قضى الس األعلى بنقض القرار الصادر     

 .925/91/10 يف امللف املدين عدد 10/10/91بتاريخ 
وإحالة امللف على نفس احملكمة للبت يف النازلة وهي مكونـة مـن هيئـة               

 .أخرى، وحتميل الصائر للمطلوب
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون            

 .فيه أو بطرته
رار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله           وبه صدر الق  

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
عبد اللطيف مشـبال    : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       

ضـور احملاميـة    مقررا و الباتول الناصري و زبيدة تكالنيت وحممد احلارثي وحب         
 .العامة السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب



 

146 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 1604القرار عدد 
 10/11/99املؤرخ يف 

 824/91امللف التجاري عدد 
 إعفـاء   – تطبيـق العـرف      – النقص اليسري يف البضاعة      – النقل البحري    ‐

 .الناقل من املسؤولية
 مبثابـة   %0.46ن الغاز اخلام بنسـبة   اعتبار النقص احلاصل يف شحنة م‐

 القانون التجاري وما جرى به العرف ما        80ضياع الطريق عمال بالفصل     
دام أن املدعيات مل يثبنت قيام سـبب آخـر للضـرر خـالل املرحلـة                

 .البحرية
ت حبري واحلال أن احملكمة     .  ق 264 ال جمال لتطبيق مقتضيات الفصل       ‐

 80من املسؤولية مقتضـيات الفصـل       اعتمدت يف إعفاء الناقل البحري      
 .من القانون التجاري

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 يف شأن الوسيلة األوىل،

حيث يستفاد من وثائق امللف املطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء           
التأمني والشمال   أن الطالبات شركات     2033/87:  يف امللف عدد   16/5/89بتاريخ  

اإلفريقي وسند والسعادة واجلديدة واألطلسية واالحتاد اإلفريقي تقدمت مبقـال          
أمام ابتدائية البيضاء تعرض فيه أنها أمنت محولة تتكون من الغاز اخلـام وقـع               
نقلها على ظهر الباخرة تراداوسان يف اجتاه ميناء البيضاء الذي وصلت إليه يوم             

 درهمـا  341511،91ص وخسـارة تقـدر قيمتـه يف       لوحظ عليها خصا   29/6/83
ملتمسة احلكم على ربان الباخرة بصفته املمثل للناقل البحري باملبلغ املـذكور            
والفوائد القانونية، فصدر احلكم االبتدائي وفق الطلب، ألغته حمكمة االسـتئناف           

 .وقضت برفض الطلب
ـ   345حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصـل           انون  مـن ق

املسطرة املدنية بدعوى أن القرار املطعون فيه ال يتضـمن مـا يفيـد تقريـر                
املستشار املقرر أو اإلعفاء من هذه التالوة من طرف الرئيس وعـدم معارضـة              

 .الطرفني مما  يستلزم نقضه
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لكن حيث إنه فضال عن أن القضية مل جير فيها أي حتقيـق فـإن القـرار                 
  تضمن أن التقرير مل تقـع تالوتـه          ‐ يف الوسيلة     وخالفا ملا جاء   –املطعون فيه   

 .بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفني، فالوسيلة غري مقبولة
 .يف شأن الوسيلة الثانية

 من قـانون االلتزامـات      80حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق الفصل        
رية والعقود وعدم التعليل وعدم األساس القانوين بدعوى أن احملكمة طبقت نظ          

 املذكور يف الوقت الذي أكد فيـه        80الضياع الطبيعي على النزاع عمال بالفصل       
 أن املوارد النفطيـة ال ميكـن أن         22/3/85اخلبري القانوين يف رسالته املؤرخة يف       

تشملها هذه النظرية بالنسبة لوزن البضاعة نظرا لنقلها داخل خمازن ال اتصال            
 .هلا باخلارج

جود عرف سري من قدمي على قبول العجز يف حدود          كما أن القرار  سلم بو     
 وذلك رغم كون الناقل البحري مل يثبت وجود هذا العرف الذي متسكت  0.50%

العارضة بعدم وجوده، وكان على احملكمة أن تشري إىل العناصر أو السند الـذي              
يثبت وجود مثل هذه العرف، وملا مل تفعل يكون قرارهـا خارقـا للمقتضـيات               

 . وعرضة للنقضاملذكورة
ال ) القـدمي (  مـن القـانون التجـاري        80لكن حيث أن مقتضيات الفصل      

تستثين املواد النفطية من ميدان تطبيقه وكان علـى الطاعنـات أن يثـبنت أن               
النقص احلاصل يف البضاعة ناتج ال عن طبيعتها وإمنا عن سبب آخـر، كمـا أن                

ية أن العرف جرى من     حمكمة االستئناف استخلصت يف حدود سلطتها املوضوع      
قدمي على قبول النقص اليسري والتلف البسيط الناتج عـن طبيعـة البضـاعة              

أنه باطالعها على وثائق امللف تبني هلـا  : "  بعلة %0.50والذي ال تتجاوز نسبته 
  وهذه النسـبة   %0.46أن الضياع الذي حلق محولة الغاز اخلام ال تتجاوز نسبته 

غاز اخلام يشحن صبا يف تكنات السفن أثناء نقلها ومـن           عادية إذ من الثابت أن ال     
شأنها أن تتعرض للنقص يف وزنها بسبب تبخرها أو التصاق جزء منها بالتكنـات              
خالل الرحلة البحرية وجزء منها باألنابيب أثناء الشحن والتفريغ وعلى أن العرف            

 مـن    %0.50قد جرى من قدمي على قبول العجز هلذا السبب يف حدود نسـبة  
فجـاء  " أوزان الوسائل مع األخذ بعني االعتبار اخـتالف املـوانئ واملسـافات             

قرارها مرتكزا على أساس ومعلال تعلـيال سـليما وغـري خـارق ألي مقتضـى                
 .والوسيلتان على غري أساس

 يف  شأن الوسيلة الرابعة،
 من القانون   264حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات الفصل         

البحري بدعوى أن الفصل املذكور ينص على بطالن كل شـرط مـن             التجاري  
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سند النقل سواء أنشئ باملغرب أو باخلارج يرمي بصفة مباشرة أو غري مباشـرة              
إىل إعفاء الناقل البحري من مسؤوليته أو إىل تغيري قواعد االختصاص أو عـبء              

ال ميكـن أن     من نفس القانون فإن الناقل البحري        221احلجة، وانه عمال بالفصل     
يعفى من مسؤوليته القانونية إال يف حالة ثبوت قوة قاهرة، وان القضـاء اعتـرب               

 املذكور من النظام العام، وانـه يـتعني بالتـايل نقـض             264مقتضيات الفصل   
 .وبطالن القرار املطعون فيه

 من القانون التجاري البحري ال جمال 264لكن حيث إن مقتضيات الفصل 
 هذه الدعوى ألن احملكمة اعتمدت على نص قانوين هو لتطبيقها يف موضوع

 من القانون التجاري القدمي إلعفاء الناقل البحري من املسؤولية، 80الفصل 
 .فالوسيلة على أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه

يخ املـذكور أعـاله     وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـار        
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

حممد اكرام مقـررا و     : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
الباتول الناصري و عبد الرمحان مزور و زبيدة تكالنيت ومبحضر احملامية العامة            

 .مبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجبالسيدة فاطمة احلالق و
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 1606القرار عدد 
 10/11/99املؤرخ يف 

 3424/92امللف التجاري عدد 
 . أجل تقدمي الدعوى–مسؤولية الناقل البحري 

.  ق 262 دعوى املسؤولية ضد الناقل البحري املنصوص عليها يف الفصل           ‐
حتجاج وليس ألجل   ت حبري جيب القيام بها داخل تسعني يوما التالية لال         

 .وال لوضع البضاعة رهن إشارة املرسل إليه
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 يف شأن الوسيلة الوحيدة للنقض بوجهيها،
حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               

 أن الطالبة شـركة     287/89/5: د يف امللف عد   24/4/91استئنافية طنجة بتاريخ    
االسترياد والتصدير البوغاز تقدمت مبقال إىل ابتدائية طنجة تعرض فيـه أنهـا             

 1441 ألـف كيلـو معبـأة يف         720استوردت من رومانيا كمية من الزجاج وزنهـا         
صندوقا على منت الباخرة سهيدنيطري اململوكة لشركة كوسطانطا املمثلـة يف           

 ووضعت مبخازن مكتب استغالل املوانئ      27/4/88ك  املغرب شركة كومانف وذل   
 وبعد تفحـص هـذه األخـرية        29/4/88مبيناء طنجة رهن إشارة العارضة يوم       

 صندوقا مكسرة زجاجـه وأربعـة صـناديق فارغـة           95للبضاعة الحظت بأن    
ووجهت احتجاجا يف املوضوع إىل املعنيني باألمر وأجرت خربة على البضـاعة            

 . درهما261.926.08حددت الضرر يف مبلغ 
ملتمسة احلكم على املدعي عليهما تضامنا بينهما بـاملبلغ املـذكور مـع             
الفوائد القانونية، فصدر احلكم االبتدائي  بعدم قبول الطلـب لتقدميـه خـارج              

 من القانون التجاري البحري بعلة      262األجل القانوين املنصوص عليه يف الفصل       
 ووجه اإلخطار بتـاريخ     2/5/88 بتاريخ   أن البضاعة وضعت رهن إشارة املدعية     

، أيدتـه حمكمـة االسـتئناف       10/8/1988 ومل تقدم الدعوى إال بتـاريخ        3/5/88
 .مبقتضى قرارها املطعون فيه

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام األساس الناتج عـن            
 17/3/53 من القانون البحري املعد بظهـري        262عدم التعليل بدعوى أن الفصل      
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: حدد شرطني لقبول دعوى التعويض ضد الربان واهز أو أصحاب البضـائع           
األول تنظيم احتجاج يبلغ بواسطة إجراء غري قضائي أو رسالة مضمونة داخـل             
أجل ال يزيد على مثانية أيام من تاريخ وضع البضائع فعليا رهن إشارة املرسـل               

 .تلي االحتجاج يوما 90إليه، والثاين تقدمي دعوى قضائية داخل 
وهذا يعين أن املشرع حدد بصفة صرحية حلوق الدعوى وتبعيتها وتلوهـا             

ب بـأن قـال ومل      . ت.  من ق  262لالحتجاج بأن نص يف الشطر األخري من املادة         
 يوما، وهـذا يفيـد أن أجـل رفـع     90يتبع هذا االحتجاج بدعوى قضائية داخل  

وإمنا . ة رهن إشارة املرسل إليه    الدعوى ال يبدأ من تاريخ الوضع الفعلي للبضاع       
من يوم االحتجاج أو يوم انتهاء أجل هذا األخـري، وبـالرجوع إىل أوراق امللـف                

 ونهايتـه يـوم     2/5/88يالحظ أن العارضة أشعرت بوصول البضـاعة بتـاريخ          
 يوما لرفع الدعوى اعتبارا لكون الدعوى       90 ومن هذا التاريخ يبدأ أجل       11/5/88

 املذكور، وجبمع   262ج وال تسبقه أو تصاحبه بصريح الفصل        تتبع وتلحق االحتجا  
 يومـا   98 يوما لرفع الدعوى يكون جمموع املـدة         90 أيام لالحتجاج و     8األجلني  

اعتبارا من يوم وضع البضاعة حتت تصرف املرسل إليه وعلى هـذا األسـاس              
 داخـل األجـل القـانوين ألن        10/8/88تكون دعوى العارضة املقدمة  بتـاريخ        

قاعدة تقضي بعدم تداخل اآلجاالت مما جيعل القرار املطعون فيـه خارقـا             ال
 .للفصل املذكور ومعرضا للنقض

كما ان العارضة أثارت يف استئنافها عدم هضم القضاء االبتـدائي للفصـل             
 من القانون البحري برده للدعوى حاسبا أجل رفعها بداية من يوم اإلشـعار              262

صل املذكور صريح بأنها ال تقدم إال بعد تنظـيم          بوصول البضاعة واحلال أن الف    
 أيام من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة صـاحبها، والقـرار            8االحتجاج داخل   

املطعون فيه ال يتضمن أي رد أو توضيح عن موقفها مـن املآخـذ إىل احلكـم                 
 املذكور إذ مل يعـر أي اعتبـار لإلجـراء األويل            262االبتدائي يف تطبيقه للفصل     

باري الواجب سلوكه قبل رفع الدعوى، وسلوكه هذا التمسك السليب مـن            واإلج
دفع جدي قانوين جوهري مقدم بصفة صرحية وواضحة يكون قد أعـدم كـل              

 .أساس وعرضة للنقض
 من القانون التجـاري البحـري أن        262لكن حيث إنه يستخلص من الفصل       

حتجاج وليس ألجله   دعوى املسؤولية جيب أن تقادم داخل تسعني يوما التالية لال         
كما ذهبت إىل ذلك الوسيلة وال لوضع البضاعة رهن إشارة املرسل إليـه كمـا               

والثابت من احلكم االبتدائي املؤيد بـالقرار       . ذهبت إىل ذلك القرار املطعون فيه     
 وإن الدعوى قدمت بتاريخ     3/5/88املطعون فيه أن احتجاج الطالب وقع بتاريخ        

. د نهاية أجل تسعني يوما من التاريخ املـذكور         فتكون بذلك قدمت بع    10/8/88
وهذه العلة القانونية املستقاة من الوقائع الثابتة حملكمة املوضوع حتـل حمـل             
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العلة املنتقدة ويكون القرار القاضي بعدم القبول لتقدمي الطلب خـارج األجـل             
 .القانوين  غري خارق ألي مقتضى

ألجل غري مستند على أسـاس       يف موضوع عدم اجلواب على بداية ا       وما أثري 
 .واحملكمة غري ملزمة باجلواب عليه والوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
باط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة      بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالر     

حممد اكرام مقـررا و     : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
عبد اللطيف مشبال والباتول الناصـري و عبـد الرمحـان مـزور و ومبحضـر                
احملامية العامة السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحـة           

 .موجب
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 1650القرار عدد 
 17/11/99املؤرخ يف 

 5018/97امللف التجاري عدد 
 . تبليغ اإلنذار اىل واحد منهم– إنذار ورثة املكرتي –دعوى اإلفراغ 

توجيه اإلنذار باإلفراغ من املكري اىل ورثة املكرتي عند جهلـه هـويتهم ،              
ويعترب اإلنـذار مبلغـا تبليغـا قانونيـا إذا          . ينتج آثاره بالنسبة إليهم مجيعا    

 م.م. ق38/39ه واحد منهم وفق أحكام الفصلني تسلم
االرتباط املربر لضم دعويني ال يعين وجوب قيام وحدة املوضوع والسبب           
واألطراف من الدعويني بل يكفي وجـود صـلة بـني الطلبـات تقتضـي               

 .املصلحة نظرهما معا جتنبا لصدور أحكام متعارضة
 باسم جاللة امللك

 ان الس األعلى
 . طبقا للقانونوبعد املداولة

 يف شأن الوسيلة األوىل ،
حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               

 أن  865/96:  يف امللـف عـدد       124 حتت عدد    14/4/97استئنافية أكادير بتاريخ    
 21/6/1995السيد محيد حممد الناجم تقدم مبقال لدى ابتدائية أكـادير بتـاريخ             

ملوروث املدعى عليهم الديل باها علي حمال معدا للتجارة         يعرض فيه أنه أكرى     
كائنا بزنقة التعاون الوطين تالربجت أكادير وهو عبارة عـن مقهـى مبشـاهرة              

 درهم وأن املدعى عليهم توقفوا عن أداء الواجبات الكرائيـة منـذ             1000قدرها  
نظافة  درهم باإلضافة لواجب ال    102000 اىل اآلن وختلد بذمتهم مبلغ       1/1/1987

 وقد عمد العارض لتوجيه إنذار هلم بواسطة كتابة الضبط فانتقـل عـون              10%
التبليغ للعني املكراة ووجد املسؤول عن الفندق الذي رفض التوصـل باإلنـذار             

 مما يعتربون معه يف حالة مطل ملتمسا احلكم بأداء املـدعى            13/9/1994بتاريخ  
 اىل  1/1/1987فـرتة مكـن      درهم واجب الكـراء عـن ال       102000عليهم له مبلغ    

 درهـم كتعـويض     10.000 درهم عن النظافة ومبلغ      1102000 ومبلغ   30/6/1995
عن التماطل وإفراغهم من العني املكراة هم ومن يقوم مقـامهم حتـت طائلـة               

 . درهم عن كل يوم تأخري يف التنفيذ500غرامة تهديدية قدرها 
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دعى واجب الكـراء  فأصدرت احملكمة حكما قضى بأداء املدعى عليهم للم       
 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغهم من العني املكـراة          5000املطلوب ومبلغ   

هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم ورفض باقي الطلبات استئنافه احملكـوم عليـه              
 درهـم   20.000مبقال إضايف التمس فيه بتأييد احلكم االبتدائي مع إضافة مبلـغ            

 درهـم   2000 ومبلـغ    28/2/1997 اىل   1/7/1995كواجبات كرائية عن الفرتة من      
كتعويض عن التماطل فقضت احملكمة االستئنافية مبقتضى قرارهـا املطعـون           
فيه بتأييد احلكم االبتدائي مع إضافة احلكم على املستأنفني بأدائهم للمسـتأنف            

 .1997 اىل متم فرباير 95 درهم عن واجبات الكراء من يوليوز 20.000عليه مبلغ 
الطاعنون على القرار املطعون فيه خمالفة القانون بدعوى أنه         حيث يعيب   

اعترب أنه ليس من الالزم تضمني اإلنذار باإلفراغ أمساء الورثة سواء كانوا فـرادى            
أو جمتمعني واعترب اإلنذار موضوع الدعوى صحيحا رغم عدم تضمينه أي اسـم             

 أن ذلك الفصل    م للقول بأن اإلنذار يعد صحيحا مع      .م. من ق  38واعتمد الفصل   
خيص الشخص املعين باألمر وموطنه وأقاربه أو خدمه وكل شخص يسكن معه            
وال يتضمن أية إشارة اىل أن التبليغ املوجه للورثة دون ذكر أمسائهم يعترب تبليغا              
قانونيا بل ينص على وجوب تضمني االستدعاء االسم الشخصي والعائلي للمعين           

 مـن   38ستدعاء املنصوص عليها يف الفصـل       باألمر، والقرار خلط بني حالة اال     
م .م. مـن ق   137 و   115م وبني حالتني خاصتني منصوص عليهما يف الفصل         .م.ق

ألن الفصل األول خمصص لفئة معينة من األشخاص وهـم املـدعى علـيهم أو               
املطلوبون يف اإلنذارات وهؤالء ال بد من بيان أمسائهم الشخصية والعائليـة أمـا              

 فاألول يتعلق مبواصلة الدعوى بعد وفـاة أحـد األطـراف            137 و   115الفصالن  
األصليني وهو صريح يف ضرورة ذكر االسم الشخصي والعـائلي والثـاين يتعلـق              
بوقف أجل الطعن يف حالة وفاة أحد األطراف والذي يعترب أن أجل االستئناف ال              

اصة  احلكم للورثة دون التنصيص على أمسائهم وهي حالة خ         غيسري إال بعد تبلي   
ال ميكن تعميمها على اإلنذارات واالستدعاءات ألن اإلجراءات العاديـة للتبليـغ            

 وتستوجب ذكر االسم الشخصـي والعـائلي وألن         38منصوص عليها يف الفصل     
 مرده اىل أن الورثة يفرتض فيهم العلم بالـدعوى          137االستثناء الوارد يف الفصل     

 وأنه بناء علـى نظريـة الـوارث         اليت سبق ملوروثهم أن أقامها أو أقيمت عليه،       
الظاهر فإنه كان يكفي يف اإلنذار تضمني االسم الشخصي والعـائلي للـوارث أو              
الورثة الظاهرين ويكون اإلنذار صحيحا أن ال يذكر أي اسم باملرة واالكتفاء بذكر             

م، والقرار املطعون فيه باستبعاده الدفع      .م. من ق  38فالن فذلك خمالف للفصل     
ة اإلنذار يكون خمالفا للقانون فضال عن أن ملف النازلة ال يتضـمن             بعدم قانوني 

نسخة من اإلنذار ، وكان يتعني إنذار املطلوب باإلدالء بهـا إلعمـال احملكمـة               
 .االستئنافية رقابتها على صحة اإلنذار صحة إجراءات التبليغ



 

154 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 لكن ، حيث أنه إذا تعلق األمر بورثة املكرتي فإن املكـري موجـه اإلنـذار               
ميكنه توجيه اإلنذار يف اسم الورثة يف حالة جهله هلويتهم ويعترب اإلنـذار مبلغـا               
تبليغا قانونيا إذا تسلمه واحد منهم وينتج آثاره بالنسبة هلم مجيعا، وأن التسـليم              

م الذي ينص علـى أنـه يعتـرب         .م. من ق  38املذكور خاضع ملقتضيات الفصل     
 اىل أقاربه أو خدمه أو لكل شخص        التسليم صحيحا إذا مت للشخص أو يف موطنه       

 من نفس القانون الذي يعترب أن التسليم يكـون          39آخر يسكن معه وكذا الفصل      
صحيحا يف اليوم العاشر املوايل للرفض احلاصل من الشخص نفسه أو ممن لـه              
الصفة يف ذلك وأنه من الثابت أن التبليغ باإلنذار املوجه باسم الورثة رفض مـن               

م بالفندق مما يعترب معه تبليغا صحيحا يف اليـوم العاشـر            السيد حسن مستخد  
 املـذكورين وينـتج آثـاره       39 و   38املوايل للرفض الصادر عنه طبقا للفصلني       

بالنسبة جلميع الورثة واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيـه الـيت اعتمـدت             
جممل ذلك يكون قرارها غري خارق ألي مقتضى، وخبصوص ما يثريه الطاعنون            

ل ضرورة إنذار احملكمة للمطلوب باإلدالء بنسخة اإلنذار وشـهادة التسـليم            حو
فقد أثري ألول مرة أمام الس األعلى وتكون الوسيلة غري مقبولة بشأن ذلـك              

 .وعلى غري أساس يف الباقي
 يف شأن الوسيلة الثانية ،

حيث ينعي الطاعنون على القرار املطعون فيـه خـرق القـانون انعـدام              
 بدعوى أنه استبعد الدفع الرامـي للضـم بعلـة أن موضـوع الـدعوى                التعليل

املطلوب ضمها وإن كان يرمي لإلفراغ من العني فإن سـببها خمـالف لسـبب               
الدعوى احلالية إضافة لعدم إثبات الضرر احلاصل من جراء عدم الضم مع أن             

م يستوجبان يف الضم وحدة املوضـوع واألطـراف         .م. من ق  110 و   109الفصلني  
ون اشرتاط وحدة السبب وأن القانون استوجب فقـط وجـود ارتبـاط بـني               د

الدعويني إلعمال الضم حيث يعيب الطاعنون على القرار املطعون فيه خمالفة           
القانون بدعوى أنه يعترب أنه ليس من الالزم تضمني اإلنذار باإلفراغ أمساء الورثة             

الدعوى صحيحا رغم عدم    سواء كانوا فرادى أو جمتمعني واعترب اإلنذار موضوع         
م للقول بأن اإلنذار يعد صحيحا مع       .م. من ق  38تضمينه أين اسم واعتمد الفصل      

أن ذلك الفصل خيص الشخص املعين باألمر وموطنه وأقاربه أو خدمـه وكـل              
شخص يسكن معه وال يتضمن أية إشارة اىل أن التبليغ املوجه للورثة دون ذكـر               

ل ينص على وجوب تضـمني االسـتدعاء االسـم          أمسائهم يعترب تبليغا قانونيا ب    
الشخصي والعائلي للمعين باألمر ، والقرار خلط بيم حالة االستدعاء املنصوص           

م وبني حالتني خاصتني منصوص عليهما يف الفصل        .م. من ق  38عليها يف الفصل    
م ألن الفصل األول خمصص لفئة معينة من األشخاص وهـو           .م. من ق  137 و   115

و املطلوبون يف اإلنذارات وهـؤالء ال بـد مـن بيـان أمسـائهم               املدعي عليهم أ  
 فاألول يتعلق مبواصلة الدعوى بعد      137 و   115الشخصية والعائلية أما الفصالن     
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وفاة أحد األطراف األصليني وهو صريح يف ضـرورة ذكـر االسـم الشخصـي               
والعائلي والثاين يتعلق بوقف أجل الطعن يف حالة وفاة أحـد األطـراف والـذي               
يعترب أن أجل االستئناف ال يسري إال بعد تبليغ احلكم للورثة دون التنصيص على          
أمسائهم وهي حالة خاصة ال ميكن تعميمها على اإلنـذارات واالسـتدعاءات ألن             

 وتستوجب ذكر االسـم     38اإلجراءات العادية للتبليغ منصوص عليها يف الفصل        
ـ         مـرده اىل أن الورثـة       137ل  الشخصي والعائلي وألن االستثناء الوارد يف الفص

يفرتض فيهم العلم بالدعوى اليت سبق ملوروثهم أن أقامها أو أقيمت عليه ، وأنـه               
بناء على نظرية الوارث الظاهر فإنه كـان يكفـي يف اإلنـذار تضـمني االسـم                 
الشخصي والعائلي للوارث أو الورثة الظاهرين ويكون اإلنذار صحيحا أن ال يذكر            

م ، والقرار   .م. من ق  38كتفاء بذكر فالن فذلك خمالف للفصل       أي اسم باملرة واال   
املطعون فيه باستبعاده الدفع بعدم قانونية اإلنذار يكون خمالفا للقانون فضـال            
عن أن ملف النازلة ال يتضمن نسخة من اإلنذار، وكان يتعني إنـذار املطلـوب               

نـذار صـحة    باإلدالء بها إلعمال احملكمة االستئنافية رقابتهـا علـى صـحة اإل           
 .إجراءات التبليغ

لكن ، حيث أنه إذا تعلق األمر بورثة املكرتي فإن املكـري موجـه اإلنـذار                
ميكنه توجيه اإلنذار يف اسم الورثة يف حالة جهله هلويتهم ويعترب اإلنـذار مبلغـا               
تبليغا قانونيا إذا تسلمه واحد منهم وينتج آثاره بالنسبة هلم مجيعا، وأن التسـليم              

م الذي ينص علـى أنـه يعتـرب         .م. من ق  38خاضع ملقتضيات الفصل    املذكور  
التسليم صحيحا إذا مت للشخص أو يف موطنه اىل أقاربه أو خدمه أو لكل شخص               

 من نفس القانون الذي يعترب أن التسليم يكـون          39آخر يسكن معه وكذا الفصل      
 لـه   صحيحا يف اليوم العاشر املوايل للرفض احلاصل من الشخص نفسه أو ممن           

الصفة يف ذلك وأنه من الثابت أن التبليغ باإلنذار املوجه باسم الورثة رفض مـن               
السيد حسن مستخدم بالفندق مما يعترب معه تبليغا صحيحا يف اليـوم العاشـر              

 املـذكورين وينـتج آثـاره       39 و   38املوايل للرفض الصادر عنه طبقا للفصلني       
 املطعون فيـه الـيت اعتمـدت        بالنسبة جلميع الورثة واحملكمة مصدرة القرار     

جممل ذلك يكون قرارها غري خارق ألي مقتضى، وخبصوص ما يثريه الطاعنون            
حول ضرورة إنذار احملكمة للمطلوب باإلدالء بنسخة اإلنذار وشـهادة التسـليم            
فقد أثري ألول مرة أمام الس األعلى وتكون الوسيلة غري مقبولة بشأن ذلـك              

 .وعلى غري أساس يف الباقي
 يف شأن الوسيلة الثانية ،

حيث ينعي الطاعنون على القرار املطعون فيـه خـرق القـانون انعـدام              
 أنه استبعد الدفع الرامـي للضـم بعلـة أن موضـوع الـدعوى               ىالتعليل بدعو 

املطلوب ضمها وإن كان يرمي لإلفراغ من العني فإن سـببها خمـالف لسـبب               
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صل من جراء عدم الضم مع أن       الدعوى احلالية إضافة لعدم إثبات الضرر احلا      
يستوجبان يف الضم وحدة املوضوع واألطراف دون       . م. من ق  110 و   109الفصلني  

اشرتاط وحدة السبب وأن القانون استوجب فقط وجود ارتباط بني الـدعويني            
إلعمال الضم فضال عن أن احملكمة مل تبني ما هو سبب الدعوى وأيـن يتجلـى                

اىل أن الضرر ثابت ألن  يف الضم فوائد مجة منها           اخلالف بني السببني باإلضافة     
تقليل التكاليف واملصاريف وربح الوقت واجلهد ألن مناقشة ملفني يف آن واحـد             
ليس هو مناقشة كل ملف على حدة يف أوقات خمتلفة وأن االختالف يف منطـوق               

 .احلكمني يؤدي لصعوبات وفتح مساطر
وم قيام وحدة املوضوع والسـبب      لكن حيث أنه إذا كان االرتباط ال يعين لز        

واألطراف بني دعويني معروضتني على احملكمة وإمنا يكفي وجـود صـلة بـني              
الطلبات فيهما تقتضي املصلحة نظرهما معا جتنبا لصدور أحكـام متعارضـة            
فيها ألن ضم دعويني معروضتني على نفس احملكمة  الرتباط يقتضـي تقـدمي              

م وحمكمة املوضوع اليت    .م. من ق  49 و   110 طلب إليها يف شأنه يف نطاق الفصلني      
اعتربت ان الطالب مل يثبت تضرره من عدم الضم تكون قد راعت مقتضـيات              

 املتعلق بالضم ، وما أوردته مـن        110 املذكور احمللل عليه بالفصل      49الفصل  
تعليل منتقد يف شأن عدم وجود وحدة السبب يبقى علة زائدة يسـتقيم القـرار               

 . على غري أساسبدورها والوسيلة

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب ، وحتميل رافعه املصاريف

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

زبيـدة الـتكالنيت   : املستشـارين السـادة   من السيد رئيس الغرفة حممد بناين و    
مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرمحان مـزور ومبحضـر            
احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السـيدة فتيحـة            

 .موجب
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 1736القرار عدد 
 1/12/99املؤرخ يف 

 1758/97امللف التجاري عدد 
  نعم–الطرف املضمن امسه يف السند  مقاضاة –سند الشحن 

املقاضاة مبقتضى سند شحن امسي ال تقبل إال من الطرف املضمن امسـه             
 .بالسند

قد قدمت من غري ذي صفة ، إذا حلت         ‐تكون الدعوى ضد الناقل البحري    
شركة التأمني حمل طرف غري وارد امسه يف السند ، ومل يثبـت أنـه بلـغ                 

 .اليه من الطرف املضمن امسه يف السندبسند الشحن عرب انتقال احلقوق 

 باسم جاللة امللك
 ان الس األعلى

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 يف شأن الوسيلة األوىل 

حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               
 أن  290/94 يف امللف عدد     2730 حتت عدد    1/8/1995استئنافية البيضاء بتاريخ    

تأمني الضمان العام املغريب تقدمت مبقال لدى ابتدائيـة أنفـا بتـاريخ             شركة ال 
 تعرض فيه أنها أمنت محولة من املواد الكيماوية على ملك مؤمنتها             24/9/1991

شركة الصناعات املغربية احلديثة، وتلك احلمولة نقلت على ظهر الباخرة أزرو           
 والذي وصـلت    8001من ميناء سافون مليناء البيضاء حسب وثيقة الشحن عدد          

 وأن البضاعة جعلت رهـن إشـارة املرسـل هلـا بتـاريخ              9/2/1991له بتاريخ   
 فلوحظ عوار ونقصان وقد أجريت خربة مبحضر مجيـع األطـراف            4/3/1991

على يد اخلبري موريس ايتاس الذي حدد سبب اخلسارة يف تصـرفات رديئـة يف               
 ثالثة براميل وقيم مبلغ     البضاعة خالل النقل وبعد التفريغ فضال عن عدم تفريغ        

 لرية إيطالية كما أن بيان تسـوية        11478اخلسارة بقطع النظر عن املصاريف يف       
 مبا فيهـا صـائر      ةاخلسائر املنجز على أساس اخلربة أثبتت ان اخلسارة النهائي        

 درهم ملتمسة احلكم علـى املـدعى        129580.34اخلربة وصائر إجناز البيان هي      
حد عوض اآلخر بأدائهم هلا املبلغ األخري مـع الفوائـد           عليهم متضامنني أو الوا   

 .القانونية من تاريخ الطلب
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فأصدرت احملكمة حكما قضى بإخراج مكتب استغالل املوانئ من الدعوى          
واحلكم على الشركة املغربية للمالحة وربان بـاخرة أزرو بأدائهمـا متضـامنني             

اريخ احلكم استأنفه احملكوم    للمدعية املبلغ املطلوب مع الفوائد القانونية من ت       
عليهما فقضت احملكمة االستئنافية مبقتضى قرارها املطعون فيه بإلغاء احلكم          

 .املستأنف واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب لتقدميه من غري ذي صفة
قرار املطعـون فيـه خـرق القـانون خبـرق           حيث تنعى الطاعنة على ال     -

 من قانون املسطرة املدنية املمثل خلرق لقواعـد         345 و   50مقتضيات الفصلني   
مسطرية أدى لعدم ارتكاز القرار على أساس قانوين بدعوى أن األحكام جيب أن             

 املذكور جمموعة من البيانات والتنصيصات من ضمنها        50تتضمن طبقا للفصل    
 نوقشت فيها القضية بينما ال يتضمن القرار أي تنصيص على           تاريخ اجللسة اليت  

أية جلسة أدرج بها امللف أو على تاريخ صدور القرار بالتخلي كمـا أن امللـف                
أحيل على املداولة بدون حتديد تاريخ اجللسة اليت جيب أن يندرج بها امللـف              

ريـر املستشـار    بعد القرار بالتخلي باإلضافة اىل أن القرار مل يشر به لـتالوة تق            
املقرر أو عدم تالوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطـرفني ممـا يشـكل               

 .م ويعرضه للنقض.م. من ق345 و 50خرقا ملقتضيات الفصلني 
م تتعلـق   .م. مـن ق   50لكن حيث بصرف النظر عن أن مقتضيات الفصل          -

 أن  مبشتمالت األحكام االبتدائية فإنـه يسـتفاد مـن أوراق امللـف االسـتئنايف             
 مـع   22/5/1995املستشار املقرر يف امللف أصدر أمرا بـالتخلي فيـه بتـاريخ             

 توصل به نائبا الطرفني وأن التنصيص على تـاريخ          2/5/1995استدعاء جللسة   
اجللسات اليت أدرجت فيها القضية وعلى تاريخ صدور األمر بالتخلي ليس مـن             

 الطاعن فقد نص القرار علـى       البيانات اإللزامية للقرارات ، وانه خالفا ملا ينعاه       
أن تقرير املستشار املقرر مل تقع تالوته بإعفاء من الـرئيس وعـدم معارضـة               
الطرفني باإلضافة اىل انه ال ميكن النعي بعدم تضمني القـرار ذلـك املقتضـى               

م مبقتضى التعـديل احلاصـل      .م. من ق  342الذي مل يعد من مشموالت الفصل       
القرار غـري خـارق ألي مقتضـى والوسـيلة           مما يكون معه     10/9/1993بظهري  

 .بفرعيها غري مقبولة فيما هو خالف الواقع وعلى غري أساس يف الباقي

 يف شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة ، 
حيث تنعى الطاعنة على القرار فيه خرق القانون خبرق مقتضيات الفقـرة            

 مـن قـانون     367فصـل    من قانون املسطرة املدنية وال     345األخرية من الفصل    
التجاري البحري وخرق قواعد أساسية للمسطرة من النظـام العـام وانعـدام             
التعليل واألساسي القانوين وعدم اجلواب على دفـوع قـدمت بشـكل قـانوين              

 املـذكور يوجـب أن يتضـمن        345املشكل لنقصان التعليل بدعوى ان الفصل       
 طبقت وأن نسخة القرار خالية      القرار اإلشارة إىل أهم املقتضيات القانونية اليت      
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من أي تنصيص على الفصول القانونية املطبقة على النازلة كمـا أن الطالبـة              
أثارت يف مذكرتها االستئنافية دفوعا مل يتم اجلواب عنها إذ أوضحت جوابا على             
دفوع املطلوب خبصوص انعدام صفتها يف إقامة الدعوى بأن البضاعة تسـلمها            

احن شركة افانـدير وسـلمها لشـركة إداتـرا بـاملغرب            الناقل البحري من الش   
باعتبارها متثل الشاحن باملغرب وهي اليت قامـت بتوزيـع وتسـليم البضـاعة              
املخصصة لكل واحد من املرسل إليهم ومن ضمنهم مؤمنـة العارضـة شـركة              

 املغربية احلديثة مع ان ذلك الدفع له تأثري كبري يف القرار ومن شـأنه               تالصناعا
وجهة نظر احملكمة يف الدعوى إذ أن املدعى يف دعوى املسـؤولية هـو              أن يغري   

صاحب احلق يف البضاعة الذي تضرر بسـبب هالكهـا أو تلفهـا أو التـأخري يف                 
وصوهلا وحيوز أن يكون مدعيا الشاحن الذي أبرم عقد النقل البحري مع الناقل             

يا أي شخص   أو املرسل اليه أو احلامل الشرعي لسند الشحن كما قد يكون مدع           
حل حمل صاحب احلق يف البضاعة يف حقوقه كـاملؤمن الـذي قـام بتعـويض                

 من  367املؤمن له صاحب احلق يف البضاعة وحل حمله يف حقوقه طبقا للفصل             
ب وأنه يتعلق األمر يف النازلة بسند شحن مجاعي يتضمن جمموعـة مـن              .ت.ق

 أصحاب احلق فيها    البضائع خمتلفة مرسلة لعدد من املشرتين يتم توزيعها على        
من طرف ممثل الشاحن باملغرب الذي يتسلمها من الناقـل البحـري مبقتضـى              
وثيقة الشحن اجلماعية ويكون من الالزم أن حتمل تلـك الوثيقـة امسـه حـىت             
يتسىن له تسلمها من الناقل وتوزيعها على أصحاب احلق فيها وتلـك الطريقـة              

 موجهة لعـدة    ةن البضائع املنقول  معمول بها يف ميدان النقل البحري عندما تكو       
زبناء تسهيال لعملية النقل وتفاديا للمصاريف وعدم جواب احملكمة علـى دفـع    
العارض يعد خرقا للقانون إضافة إىل أن القرار مل يعر أي اهتمـام ملقتضـيات               

 من قانون التجارة البحري الذي جييز هلا إقامـة دعـوى التعـويض              367الفصل  
وهلا حمل املؤمن له بقوة القانون بغض النظر عن ذكـر           بامسها اخلاص حبكم حل   

صاحب احلق يف البضاعة يف وثيقة الشحن وقضت بعدم قبول طلب العارضـة،             
وتديل بأصل سند الشحن املنبثق عن سند الشحن اجلماعي يتضمن اسم املؤمن            
هلا واملرسل هلا شركة الصناعات املغربية احلديثة كما يتضمن يف أسفله عبـارة             

 ". ساحة االستقالل البيضاء1م البضاعة لشركة اداترا تسل"
لكن حيث إنه إذا تعلق األمر بسند شحن امسي ال ميكن مقاضـاة الناقـل                -

البحري اال من طرف من ضمن امسه يف وثيقة الشـحن وان احملكمـة مصـدرة                
القرار املطعون فيه اليت ثبت هلا أن سند الشحن يف اسم شـركة اداتـرا وغـري                 

ركة الصناعات املغربية احلديثة اليت قدمت الدعوى من طـرف          حامل السم ش  
انـه  "ب وعللت قرارهـا بقوهلـا       .ت. من ق  367مؤمنتها الطالبة يف إطار الفصل      

الدعوى قدمت من غري ذي صفة باعتبار ان شركة اداترا هلا وحـدها احلـق يف                
ق اليه  مقاضاة الناقل البحري ما مل يثبت أنه بلغ بسند الشحن عرب انتقال احلقو            
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تكون قد اعتمدت جممل ذلـك وأجابـت عمـا تـثريه الطالبـة وطبقـت                " منه
ب الذي ينص علـى إمكانيـة حتريـر تـذكرة           .ت. من ق  211مقتضيات الفصل   

الشحن يف اسم شخص معني وعدم إشارتها لذلك املقتضى يف قرارها ال يعيبه ما              
سـاس وغـري    دامت قد طبقته ويكون قرارها معلال تعليال كافيا ومرتكزا علـى أ           

خارق ألية قاعدة مسطرية وألي مقتضى والوسيلة الثانية دون أثر وباقي الوسائل            
 .على غري أساس وما أدىل به من وثيقة ألول مرة أمام الس غري مقبول

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل رافعته املصاريف

قدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله       وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنع      
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

زبيدة تكالنيت مقررة   : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
والباتول الناصري وعبد الرمحن مزور وحممد أكرام ومبحضـر احملـامي العـام             

 . الق ومبساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجبالسيدة فاطمة احل



 

161 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 1775القرار عدد 
 8/12/99املؤرخ يف 

 929/94امللف التجاري عدد 
 .بداية سريان األجل‐حق االمتياز‐تقييده بالسجل التجاري‐عقد الرهن

عقد القرض والرهن الذي ال يتضمن تاريخ حتريره وإمنا تضـمن تـارخيني             
أحدهما لشخص والثـاين آلخـر عـن        متفاوتني للتوقيع واملصادقة عليه     

اجلانب املدين جيعل التاريخ األخري تاريخ توافق إرادة عاقديـه وبالتـايل            
تاريخ العقد الذي يبتدئ منه احتساب أجل التقييـد بالسـجل التجـاري             

 .13/12/1914املنصوص عليه يف الفصل من ظهري 

 السجل  حيفظ حق االمتياز ملدة مخس سنوات ابتداء من تاريخ التقييد يف          
 .التجاري وليس من تاريخ العقد

 باسم جاللة امللك
 ان الس األعلى 

 وبعد املداولة طبقا للقانون ، 
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء البحـث وفقـا ملقتضـيات              

 . من قانون املسطرة املدنية363الفصل 
 يف شأن الوسيلة األوىل

رار املطعـون فيـه الصـادر عـن         حيث يستفاد من أوراق امللف ومن الق      
 2506/90 يف امللف عدد     1961 حتت عدد    1991 نونرب   5استئنافية البيضاء بتاريخ    

 ديسـمرب   30ان البنك العريب للمغرب تقدم مبقال لدى ابتدائية البيضاء بتـاريخ            
 منح قرضـا    1982 ماي   4 أبريل و    22 يعرض فيه انه مبقتضى عقد مؤرخ يف         1987

 درهم ومبقتضى نفـس     700000كة نيوروك يف حدود مبلغ      باحلساب اجلاري لشر  
العقد منحت املقرتضة رهنا على أصلها التجاري بعناصره املاديـة واملعنويـة            

 41339 البيضاء واملسجل بالسجل التجاري عـدد        24الكائن بزنقة ديزيداس رقم     
 درهم مـن    93481.57 درهم حسب مبلغ     240981.57وختلد بذمة املقرتضة مبلغ     

 درهم مـن    147500 ومبلغ   5/4/1986شف حسابها املدين املوقوف بتاريخ      قبل ك 
قبل ثالث كمبياالت خمصوصة لفائدتها وأن املدينة امتنعت من أداء ما بـذمتها             

 وتوصلت املـدعى    1914 دجنرب   31فوجهت هلا إنذار غري قضائي يف إطار ظهري         
طالبة ببيع األصـل     وأن العارضة حمقة يف امل     1986 ماي   28عليها باإلنذار بتاريخ    
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التجاري املرهون لفائدتها ملتمسة احلكم ببيع األصل املذكور عن طريق املـزاد            
العلين قصد متكني العارضة من استخالص دينها أصال وتوابـع وحتديـد مثـن              

 درهـم كـل     10000 درهم قابل للتخفيض بنسبة      300000افتتاح املزايدة يف مبلغ     
 .ص امتيازيا من مثن البيعمرة والقول بأن صائر الدعوى يستخل

فأصدرت احملكمة حكما قضى بالبيع اإلمجايل لألصل التجاري عن طريـق          
 من  17قسم التنفيذ القضائي بعد القيام باإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل           

 درهـم   200000 وحتديد الثمن االفتتاحي للمزايدة يف مبلغ        1914 دمسرب   31ظهري  
 درهم ومتكني املدعية من     1000ية يف حدود مبلغ     قابل للتخفيض بإجراءات متوال   

استيفاء كافة ديونها أصال وفوائد وتعويضا اسـتأنفته احملكـوم عليهـا فأيدتـه              
 .احملكمة االستئنافية مبقتضى قرارها املطعون فيه

حيث تنعي الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق القانون وعـدم كفايـة             
 األساس القانوين وخرق مقتضيات الفقرة األوىل       التعليل املوازي النعدامه وانعدام   

 425 وخرق مقتضيات الفصل     1914 من ظهري دجنرب     28 والفصل   11من الفصل   
من قانون االلتزامات والعقود بدعوى انه يستفاد من تلك املقتضيات ان تقييـد             

 يوما من تاريخ إبرام العقد حتت       15الرهن يف السجل التجاري جيب ان يتم خالل         
أن حمكمـة   "  السقوط واعتباره الغيا ال يعمل به والقرار علل على أساس            طائلة

 22االستئناف بعد رجوعها لعقد الرهن اتضح هلا أن التوقيـع عليـه مت بتـاريخ         
 األمر الذي يتعني معه اعتبـار هـذا التـاريخ األخـري             1982 ماي   4 و   1982أبريل  

 " 13/12/1914هـري    و من ظ   11حلساب أجل التقييد املنصوص عليه يف الفصل        
 الـذي مت فيـه      22/4/1982وذلك األساس خاطئ ألن تاريخ إنشاء العقـد هـو           

التصديق على توقيع كل من ممثل العارضة وممثل البنـك املطلـوب وتـاريخ              
التصديق على نفس العقد من طرف املدعوة وحيد فاطمة ال ميكن اعتباره ألن             

ذكر امسها ضـمن ممثلـي أي       هذه األخرية ليست هلا صفة يف عقد الرهن لعدم          
 أنه سجل   22/4/82طرف من األطراف ومما يدل على أن تاريخ إنشاء العقد هو            

 من نفس الشهر وهو تاريخ سابق لتاريخ التصديق على توقيـع املـدعوة              23يوم  
وحيد فاطمة وتاريخ التسجيل هو الذي يشكل قانونا تارخيا رمسيا يعمل به ومنه             

 والتقييـد يف    31/12/1914ملنصوص عليه يف ظهـري       يوما ا  15يبتدئ سريان أجل    
 حسب الوصل املدىل بـه مـن طـرف          11/5/82السجل التجاري احلاصل يوم     

 11املطلوبة يكون باطال بطالنا مطلقا عمال مبقتضيات الفقرة األوىل من الفصل            
 إال انه رغم تلك املعطيات فمحكمة االستئناف اعتـربت          31/12/1914من ظهري   

بأنـه  " حلساب أجل التقييد املذكور إضافة اىل أنها عللت قرارها           4/5/82تاريخ  
 فإنه يكون قـد مت داخـل األجـل          82 ماي   11مادام أن تقييد الرهن وقع بتاريخ       

 قـد مت داخـل   5/5/87القانوين وتبعا لذلك يكون جتديد التقييد الواقع بتـاريخ   
د يف السجل التجاري    واعتربت بذلك أن املدة الفاصلة بني التقيي      " األجل القانوين 
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 سـنوات   5 مل يصـل اىل      5/5/87 والتجديد احلاصل يف     82 ماي   11الواقع بتاريخ   
 مع أنه يستفاد مـن تلـك        13/12/1914 من ظهري    28املنصوص عليه يف الفصل     

املقتضيات أن التقييد بالسجل التجاري ينطلق من تاريخ العقد املنشى له وهـو          
كن ذلك التوقيع مصادقا عليه ال مـن تـاريخ          تاريخ التوقيع على العقد ولو مل ي      

التقييد بالسجل التجاري كما جاء خطأ بـالقرار وأنـه اعتبـارا اىل أن التـاريخ                
 وأن التجديـد مل يقـع إال        11/5/82 ال   22/4/82املنشئ لعقد الرهن هو تـاريخ       

 الغيا  ه أي بعد انصرام األجل القانوين فإن ذلك يرتتب عنه اعتبار          5/5/82بتاريخ  
 .كون القرار خارقا للفصول املذكورة وعرضة للنقضوي

 رتـب علـى التقييـد يف        31/12/1914 من ظهـري     28لكن حيث ان الفصل     
السجل التجاري حفظ حق االمتياز ملدة مخس سنوات ابتداء من تـاريخ ذلـك              
التقييد وليس من تاريخ العقد، وأنه الثابت أن تقييد الـرهن بالسـجل التجـاري               

 مما يكون معـه التجديـد احلاصـل         11/5/1982قد مت بتاريخ    لفائدة املطلوبة   
 28 قد مت داخل أجل مخس سنوات املنصوص عليه يف الفصـل             5/5/87بتاريخ  

املذكور ومرتبا الثاره واحملكمة اليت اعتمدت جممل ذلك يكون قرارهـا معلـال             
تعليال كافيا ومرتكزا على أساس وغري خارق ألي مقتضى والوسيلة علـى غـري              

 .أساس

 يف شأن الوسيلة الثالثة ،

حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيـه، خـرق القـانون وانعـدام              
 31/12/1914 مـن ظهـري      15 من الفصل    7 و   6األساس القانوين وخرق الفقرتني     

 منه بدعوى ان املقتضيات املذكورة توجب البت        16والفقرة األخرية من الفصل     
 يوما ابتدائيا وشـهرا     15جل قصري ال يتجاوز     يف طلب بيع األصل التجاري خالل أ      

واحدا استئنافيا وأن احلكم االبتدائي والقرار االستئنايف مل حيرتما تلك اآلجال مما            
تنتفي معه الرغبة اليت قصدها املشرع من التقصري من األجل ويرتتب عن ذلك             

تهـا  بطالن اإلجراءات اليت مل تراع تلك اآلجال وحمكمة االسـتئناف رغـم معاين            
لتلك اخلروقات قضت برد الـدفوع املثـارة مـن طـرف العارضـة بعلـة أن                 

 على عدم احـرتام األجـل وخرقـت         ناملقتضيات املستدل بها مل ترتب البطال     
 .املقتضيات املستدل بها وعرضت قرارها للنقض

 مل يرتبـا أي جـزاء       31/12/1914 من ظهري    16 و   15لكن حيث ان الفصلني     
احملكمتني االبتدائية واالستئنافية يف طلب بيع األصل       على عدم احرتام أجل بت      

 يوما بالنسبة للمحكمة االبتدائيـة وأجـل شـهر بالنسـبة            15التجاري احملدد يف    
للمحكمة االستئنافية واحملكمة اليت ردت الدفع بالبطالن لعدم احرتام احملكمة          

ة املذكورة، مل    يوما عند بتها يف طلب بيع األصل التجاري بالعل         15االبتدائية أجل   
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خيرق قرارها أي مقتضى بل جاء مرتكزا على أساس قـانوين ممـا تكـون معـه                 
 .الوسيلة على غري أساس

 يف شأن الوسيلة الرابعة ،

حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق القانون وانعدام األساس          
  مـن قـانون    399القانوين وخرق قواعد اإلثبات املنصوص عليهـا يف الفصـل           

 مـن قـانون املسـطرة املدنيـة بـدعوى أن            32االلتزامات والعقود والفصـل     
 املذكور تلزم املدعى بإثبات ادعاءاتـه وأن مقتضـيات          399مقتضيات الفصل   

 من قانون املسطرة املدنية تلزمه باإلدالء باملستندات املثبتة هلـا يف            32الفصل  
هن ونسخة احلكـم    حني ان املطلوب اقتصر عن اإلدالء بأصل عقد القرض والر         

 والذي يقضـي علـى العارضـة بأدائهـا          13/10/1987االبتدائي الصادر بتاريخ    
 درهم املمثل لقيمة ثالث كمبياالت وحكم ابتدائي ثـان          1278.403للمطلوبة مبلغ   

 درهم مع ان العارضة     12304.78 يقضي عليها بأداء مبلغ      8/12/88صادر بتاريخ   
ال الرتاع مطروحا أمام حمكمـة االسـتئناف        نازعت يف الكمبياالت املذكورة والز    

 اليت أمرت متهيديا بإجراء خربة مما يؤكد عـدم وجـود            1243/88بالبيضاء ملف   
دين ثابت ويفرض حسب الفقه إيقاف البت يف املسطرة املعروضة على حمكمة            
حتقيق الرهن اىل حني بت احملكمة بالنسبة لثبوت الدين إال ان احملكمة اعتربت             

 يعطـي   31/12/1914 من ظهري    16 ما دام الفصل     ن متنع حتقيق الره   منازعتها ال 
 أيـام علـى     8احلق للدائن املرهن يف املطالبة ببيع الشيء املرهون بعد مـرور            

مطالبة املدين بدفع ما بذمته ألن املشرع عندما أورد ذلك الفصـل اعتـرب ان               
ا إضافة اىل   هناك دينا ثابتا على عاتق صاحب األصل التجاري وذلك ليس متوفر          

انه ال ميكن مواجهة العارض حبكم مل يكتس قوة الشيء املقضى به، وبشأن مبلغ              
 موضوع احلكم الثـاين فـان ذلـك املبلـغ سـبق أداؤه      يرصيد احلساب اجلار 

للمطلوبة حسب اعرتافها ومل يبق مربرا لطلب بيع األصل التجاري ويكون القرار            
 32ع والفصـل  .ل. من ق399الفصل قد خرق قواعد اإلثبات املنصوص عليها يف        

 .م مما جيعله عرضة للنقض.م.من ق

لكن حيث ان احلكم االبتدائي املؤيد بـالقرار املطعـون فيـه أوضـح أن               
 قضـى لـه مببلـغ       18/2/88املدعي أدىل حبكمني الثبات دينه فالصادر بتاريخ        

 وتعـويض   6/4/1977 من تـاريخ     %14 درهم مع الفوائد البنكية بسعر       12304.78
 درهم ورغم عدم اكتساب احلكم املذكور قوة الشيء احملكـوم بـه فـإن               1000

 من الظهري يعطي للدائن املرتهن يف استصدار حكـم ببيـع الشـيء              15الفصل  
فيكون الدائن املرتهن أثبت قيـام    "املرهون مادام أنه مل يتسلم املبالغ الدائن بها         

شف احلسايب حبكمني وفق    التزام الطالبة زيادة على عقد القرض والرهن ، والك        
لع وهذه مل تثبت انقضاءه أو عدم نفـاذه يف حقهـا            .ل. من ق  399أحكام الفصل   
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 من نفس القانون والقرار املطعون فيه الذي اعتمد ذلك          400استنادا إىل الفصل    
 من الظهري يكون غري خارق ألي مقتضى والوسيلة علـى غـري             16وكذا الفصل   

 .أساس

 هلذه األسباب
 . األعلى برفض الطلب وحتميل رافعته الصائرقضى الس

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

زبيـدة الـتكالنيت   : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشـارين السـادة       
 والباتول الناصري وعبد الرمحان مزور وحممد احلارثي ومبحضر احملامي          مقررة

 .العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 1784القرار عدد 
 8/12/99املؤرخ يف 

 4847/96امللف املدين عدد 
سند دين  ) نعم( سند تنفيذي    – التعرض على املشروع     –التوزيع باحملاصة   

 )ال(
التعرض على مشروع التوزيع باحملاصة خمول لكل دائن يتوفر على سـند      
تنفيذي بكتابة ضبط احملكمة االبتدائية وال يقوم سند الدين مقام السـند            

املؤسس عليها املشروع أثناء    ‐التنفيذي، كما ال يسمح ألي دائن تغيري وثائقه       
 .االعرتاض

 باسم جاللة امللك
 ان الس األعلى

 داولة طبقا للقانونوبعد امل

 يف شأن الوسيلة الفردية،

حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 
 أن الطالب زيان 3879/95 يف امللف عدد 20/6/96االستئناف بالبيضاء بتاريخ 

 درهم إثر معاملة 4000000الكبري تقدم مبقال مفاده أنه دائن ملوزون حممد مببلغ 
 اعرتفا بدين 5/11/93ارية متت بينهما، وضمانا للدين املذكور ابرما بتاريخ جت

والطالب تقدم خالل مسطرة إعداد مشروع التوزيع باحملاصة باالعرتاف 
بوصفه مكلفا بإعداد ) املطلوب(املذكور إىل املنتدب القضائي رحال صابر 

احملاصة، واملبلغ املشروع حىت يكون من بني الدائنني الذين يشملهم التوزيع ب
 درهم الذي ميثل منتوج بيع عقار السيد حممد موزون 5810000املراد توزيعه هو 

 ص املوجود بالبيضاء حي بوسييت ممر 44302موضوع الصك العقاري عدد 
 ، وأن املبلغ املتحصل من البيع وضع بصندوق 83داليسا عني السبع رقم 

 والطالب كان من بني الدائنني احملكمة لتوزيعه على الدائنني حسب رتبهم ،
الذين تقدموا خالل مسطرة إعداد مشروع توزيع بيع منتوج العقار املذكور 

 مل يعترب دين الطاعن 20/2/95باالعرتاف بالدين، وان املشروع املنجز بتاريخ 
بدعوى أنه ال يتوفر على سند تنفيذي مما اضطر معه العارض اىل استصدار أمر 

 وهذا األمر اصبح نهائيا بعد تبليغه اىل 146/95 حتت عدد 6/3/95باألداء بتاريخ 
املدعى عليه وعدم الطعن فيه، والتمس إبطال مشروع التوزيع املؤقت املنجز 
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، فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما بعدم قبول الطلب، أيدته 20/2/95بتاريخ 
 .حمكمة االستئناف

أو على األقل سوء حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه خرق 
م أو عدم كفاية التعليل وانعدام األساس .م. من ق509 و 466تطبيق الفصلني 

 ينص على أنه ال ميكن للدائنني 466القانوين بدعوى أنه جاء فيه أن الفصل 
الذين هلم حق التنفيذ اجلربي وأن املستأنف عندما تقدم أمام القاضي املكلف 

مل يكن يتوفر على أي سند تنفيذي خيول له بإعداد مشروع التوزيع باحملاصة 
احلق يف التنفيذ اجلربي، وأن تقدمي سند الدين ال يقوم مقام السند التنفيذي وأن 

م مقرر لفائدة الدائنني .م. من ق509حق االعرتاض املنصوص عليه يف الفصل 
احلاضرين الذين يتوفرون على سند تنفيذي خيول هلم حق التنفيذ اجلربي، وما 

 املستأنف مل يكن يتوفر على سند تنفيذي أثناء إعداد مشروع التوزيع دام
باحملاصة فال حيق له االعرتاض على املشروع يف حني أنه بالرجوع اىل وثائق 
امللف يتبني أن املنتدب القضائي املكلف بالتنفيذ كان قد قبل من الطاعن 

 مشروع التوزيع وثائقه وكان من بني الدائنني، لكن السيد القاضي الذي أعد
باحملاصة هو الذي أهمل حالة الطالب ومل يستدعه ومل يبني يف أمره سبب 
إقصائه من كتلة الدائنني ومن التوزيع إذ لو استدعاه لكان يعلم ان الطاعن ال 
يكتفي باالعرتاف بالدين وإمنا لديه حكم حاز قوة الشيء املقتضى مثل باقي 

 الصفة، مع العلم أن األمر الذي اختذه القاضي الدائنني الذين ال ينازعونه يف هذه
هو أمر تضمن مشروعا موقتا قابال للتغيري، والقرار املطعون فيه طبق الفصل 

م تطبيقا يف غري حمله ألن النازلة احلالية خالف ذلك إذ الطاعن .م. من ق466
سبق قبوله كدائن من طرف املنتدب القضائي ويتوفر على سند تنفيذي نهائي، 

 أنه ال يستند إىل أساس حينما ألزمه باإلدالء بسنده التنفيذي أمام ذلك كما
القاضي واحلال أن هذا األخري مل يستدعه فأساء تطبيق الفصول املذكورة وأتى 

 .بتعليل فاسد خمالف للقانون ومل يرتكز على أساس ، مما يعرضه للنقض

ن التعرض م فإ.م. من ق509‐507‐504‐466لكن حيث انه مبقتضى الفصول 
على توزيع األموال خمول لكل دائن يتوفر على سند تنفيذي بكتابة ضبط 
احملكمة االبتدائية، ولئن كان الطاعن يتوفر على سند الدين فإن ما ذكر ال يقوم 
مقام السند التنفيذي ، كما أنه لئن حصل على أمر باألداء يف مواجهة املطلوب 

حني إن املشروع املنجز وحسب إقرار  يف 6/3/95فإن ذلك مل يتم إال بتاريخ 
 أي قبل حصوله على 20/2/95الطاعن املدون مبقاله االفتتاحي مت بتاريخ 

السند التنفيذي ، ومل يتمسك له إال أثناء االعرتاض على مشروع التوزيع والثابت 
أنه ال يسمح ألي دائن تغيري وثائقه املبين عليها املشروع أثناء االعرتاض ، 

ستئناف اليت رفضت طلب الطاعن الرامي اىل إبطال مشروع التوزيع وحمكمة اال
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املوقت، واستندت يف ذلك اىل جممل ذلك مل خيرق قرارها أي مقتضى وعللته 
 .مبا فيه الكفاية وبنته على أساس قانوين سليم والوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل الطالب الصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد الرحيم مـزور ،     : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
ة الـتكالنيت مقـررة ومبحضـر       عبد اللطيف مشبال ، والباتول الناصري ،  زبيد        

احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السـيدة فتيحـة            
 .موجب
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 1877القرار عدد 
 22/12/99املؤرخ يف 

 508/98امللف التجاري عدد 
 . أساس الضمان والتعويض–الفائدة االتفاقية ‐عقد القرض

للعقد ولو اختـذت شـكل      الفائدة االتفاقية بني املسلمني باطلة ومبطلة       
 .هدية أو نفع للمقرض أو وسيطة

عقد القرض املتضمن التزام املقرتض بإرجاع مبلغ القرض حتت طائلـة           
حتمله تعويضا عن التأخري يف األداء ومـنح املقـرتض عقـارات املـدين              
كضمانة يشكل قرضا مضمونا برهن عقار مل يعط للـدائن حـق االنتفـاع              

ع .ل. مـن ق   870نفع املنصوص عليه يف الفصـل       بريعه فال يعترب يف حكم ال     
كما أن التعويض املشار اليه يهم التعويض عن التأخري وليس عن القـرض             
والقرار املطعون فيه الذي أبطل العقد املـذكور خبصـوص التعـويض            
والرهن بعلة أنه يتضمن سلفا جر منفعا دون بيـان ذلـك يكـون نـاقص                

 .التعليل
 باسم جاللة امللك

 األعلى ان الس 
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 يف شأن الوسيلة األوىل

حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               
 و  183 يف امللفـني عـدد       434/97 حتت عدد    1997 نونرب   3استئنافية فاس بتاريخ    

 تقدم السيد بـوبكر بـنكريان مبقـال لـدى           1994 ديسمرب   28 أنه بتاريخ    228/96
 500000تدائية فاس يعرض فيه أن املدعى عليه صدوق ادريس مدين له مببلغ             اب

درهم من قبل سلف تضمنه اعرتاف بدين مضمون موقع ومصادق عليه بتـاريخ             
 وإال تعرض يومي لتعـويض يـومي        31/12/1987 التزم بإرجاعه بتاريخ     23/6/87

األجل امللتزم  وأن املدعى عليه مل يؤد ما بذمته رغم حلول          )  درهم 1000(قدره  
به ملتمسا احلكم بأداء املدعى عليه له مبلغ الدين مع تعويض يومي ابتداء مـن               

 وفق املتفق عليه أو ما تراه احملكمـة مناسـبا اىل غايـة يـوم                1987 ديسمرب   31
 .التنفيذ
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 500000فأصدرت احملكمة حكما قضى بأداء املدعى عليه للمدعي مبلـغ           
لب املذكور، استأنفه الطرفان فأيدته احملكمة      درهم أصل الدين وإلغاء باقي الط     

 .االستئنافية مبقتضى قرارها املطعون فيه
حيث ينبغي الطاعن على القرار املطعون فيه انعـدام التعليـل وانعـدام             
األساس القانوين واخللط املنزل منزلة انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصول          

عقـود ذلـك أنـه جعـل الضـمان           من قانون االلتزامات وال    1170 و   263 و   259
والتعويض عن التأخري يف سداد الدين مبثابة نفع سجينيه الـدائن وأن العقـد يف               

 259ذلك وقع باطال ومبطال له وذلك التعليل مناقض وناكر ملقتضيات الفصـل             
الذي ينص على أنه إذا كان املدين يف حالة مطل كان للدائن احلـق يف إجبـاره                 

ام تنفيذه ممكنا وإن مل يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلـب            على تنفيذ االلتزام ماد   
 الذي ينص على    263فسخ العقد وله احلق يف التعويض يف احلالتني وكذا الفصل           

أنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بااللتزام وإما بسبب التأخر يف الوفاء             
 أنه بالنسـبة    به وذلك ولو مل يكن هناك أي سوء نية من جانب املدين إضافة اىل             

أن "ع الذي ينص علـى    .ل. من ق  1170للضمان جيب االلتجاء ملقتضيات الفصل      
الرهن احليازي عقد مبقتضاه خيصص املدين أو أحد من الغري يعمل ملصـلحته             

وأن الـرهن ضـمان     ..." شيئا منقوال أو عقاريا أو حقا معنويا لضـمان االلتـزام          
ع الرهن وحـرم الفائـدة، والفائـدة        الستيفاء الدين وليس فائدة وقد أباح املشر      

احملرمة بني املسلمني واليت تبطل العقد وجتعله باطال هي املرتتبة على الـدين   
ابتداء من تاريخ تسلمه بينما الرهن فهو لضمان أداء الدين والتعويض مـن أجـل               
جرب الضرر احلاصل للدائن كما أن الفائدة قانونية كانت أو اتفاقية تكون حمددة             

نظمة ولوائح حمرتمة وال ميكن للقضاء أن يتدخل يف تعديلها على خـالف             سلفا بأ 
التعويض اجلزائي الذي جاء به عقد الدين فللقضاء حـق التـدخل يف إنقاصـه               

 . حسب املبلغ واملدة وغري ذلك
 من قانون االلتزامات والعقود فـإن الفائـدة         870حيث انه مبقتضى الفصل     

 شكل هدية أو أي نفع للمقـرض أو وسـيطة           االتفاقية بني املسلمني ولو اختذت    
باطلة ومبطلة للعقد املتضمن هلا، وأن الثابـت حملكمـة املوضـوع أن العقـد               

قرض الطالـب للمطلـوب     " تضمن   23/6/1987الرابط بني الطرفني املؤرخ يف      
 وإال حتمل تعويضـا     31/12/87 درهم التزم هذا األخري بإرجاعه يف        500000مبلغ  

للدين مت رهن عقارات املدين لفائدة الـدائن عـن طريـق            عن التأخري وضمانا    
وأن هذا يشكل قرضا مضمونا برهن سند ملكيـة عقـارات      " تسلمه سند ملكيتها  

املدين الذي مل يعط للدائن حق االنتفاع بريعها، فال يدخل ذلك يف حكم النفـع               
املنصوص عليه يف الفصل املذكور كما أن التعويض موضوع العقد يهم التعويض            
عن التأخري وليس عن القرض، والقرار املطعون فيه الذي أبطل العقد املـذكور             

دون بيـان وجـه     " انه يتضمن سلفا جر نفعـا     :"خبصوص التعويض والرهن بعلة   
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اعتبار الرهن املقدم لضمان إرجاع املبلغ والتعويض عن التأخري سلفا جر نفعـا             
 رفـض طلـب     يكون ناقص التعليل وعرضة للنقض جزئيا فيما قضى بـه مـن           

 .التعويض

 .وحيث ان الوسيلة الثانية تتعلق مبا وقع من أجله النقض

وحيث ان حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالـة القضـية            
 .على نفس احملكمة للبت فيما مت نقضه

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه جزئيا فيما قضى به مـن             

ض وإحالة القضية على نفس احملكمة للبت فيهـا مت نقضـه            رفض طلب التعوي  
 .طبقا للقانون وهي مرتكبة من هيئة أخرى، وتوزيع الصائر مناصفة

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون            
 .فيه أو بطرته

 وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله            
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

زبيـدة الـتكالنيت   : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشـارين السـادة       
مقررة والباتول الناصري وعبد الرمحان مزور وحممد أكرام ومبحضـر احملـامي            

 .ط السيدة فتيحة موجبالعام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضب
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 16القرار عدد 
 5/1/2000املؤرخ يف 

 3538/94امللف التجاري عدد 
مراقبة شـروط تنفيـذ املقـرر       ‐تعيني حمكم ‐التحكيم التجاري الداخلي  

 القضائي
م .م. ق 309األمر الصادر عن رئيس احملكمة بتعيني حمكم يف نطاق الفصل           

ين علـى طلـب مل يـنص        يكون يف حدود الطلبات وبأمر مب     ) فقرة أخرية (
املشرع على أنه استعجايل، وأن مراقبة كون حكم احملكمني غـري معيـب             
بالبطالن املتعلق بالنظام العام خيتص فيها رئيس احملكمة املطلوب منه          

 من نفس القانون، وليس الـرئيس       321إصدار األمر بالتنفيذ بصريح الفصل      
 .املطلوب منه تعيني احملكم

 باسم جاللة امللك
  الس األعلىان

 وبعد املداولة طبقا للقانون

 يف شأن الدفع بعدم القبول

حيث دفعت املطلوبة بأن مقال النقض غري مقبول ألن شركة بريدور وعبد            
الرحيم بركاش ال يتوفران على مصلحة مشرتكة تربر تقدمي مقال منفرد بالنقض            

وكـان يـتعني    ألن بركاش هو جمرد ضامن لشركة بريدور يف حدود مبلغ معـني،             
 .تقدمي مقالني مستعجلني وأداء الرسوم القضائية عن كل واحد منهما

لكن حيث إن الثابت من قرار التحكيم الصادر عن احملكم السـيد العـريب              
 أن من مجلة ما قضـى بـه         93 فرباير   15 موافق   1413 شعبان   23الشراييب بتاريخ   

بصفة هـذا األخـري     ) الطالبني(احلكم على شركة بريدور وعبد الرحيم بركاش        
كفيال متضامنا مع األوىل بأدائهما على وجه التضامن لفائـدة املطلوبـة شـركة         

 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ االسـتحقاق ومـن مت            500000برومار مبلغ   
فمصلحتهما واحدة  ومتحدة تسمح هلما بتقدمي مقال واحد والدفع علـى غـري              

 .أساس
 يف شأن الوسيلة األوىل،

ث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة            حي
 أن املطلوبة شـركة     1115/93 يف امللف عدد     5/4/94االستئناف بالبيضاء بتاريخ    
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املطروزات املغربية برومار تقدمت مبقال مفاده أنها أنكـرت للطالبـة شـركة             
‐و عـني الربجـة    بريدور أصلها التجاري الكائن بزنقة املاريشال دي لوجي فـري         

 بضمانة هايب العـريب وأمـام عـدم         31/7/89 مبقتضى عقد مؤرخ يف      ‐البيضاء
احرتام املكرتية اللتزاماتها التعاقدية التجأت اىل القضاء وطالبـت احلكـم هلـا             
بالكراء غري املؤدى وإفراغ احملل موضوع النزاع، وملا متسكت املـدعى عليهـا             

ينهما اضطرت اىل استصدار أمـر مـن         من العقد الرابط ب    7مبقتضيات الفصل   
 ومـا   306السيد رئيس احملكمة االبتدائية بتعيني حكم طبق مقتضيات الفصـل           

م الذي عني السيد العريب الشراييب حكما يف القضية الذي أصـدر            .م.بعده من ق  
 حكمه قضـى علـى شـركة بريـدور          93 يناير   15 موافق   1413 شعبان   23بتاريخ  

 املـذكورة   ةش والعريب هايب بوصفهما كفيلني للشرك     والسيدين عبد الرحيم بركا   
بأدائهم هلا جمموعة من املبالغ املالية كما قضى بإفراغها هي ومن يقوم مقامهـا              

 وملحقاتها حتت طائلة    31/7/89من جمموع احملالت املسلمة هلا مبقتضى عقد        
بال  درهم يف اليوم ابتداء من صريورة هذا احلكم قـا          5000غرامة تهديدية قدرها    

للتنفيذ، ولصريورة هذا احلكم قابال للتنفيذ، التمست إعطاء الصيغة التنفيذية له           
ّأصدر رئيس احملكمة االبتدائية أمرا وفق الطلب استؤنف من طـرف املـدعى             

 القاضي بتعـيني العـريب      4/1/93عليهم كما استأنفوا األمر الصادرة عنه بتاريخ        
االستئناف القرار املطعون فيه قضى     الشراييب كحكم يف النزاع، فأصدرت حمكمة       

بعدم قبول االستئناف املقدم من طرف شركة بريدور فيما هو موجه ضد األمـر              
 مع  4/1/93الصادر عن رئيس احملكمة االبتدائية بالبيضاء احلي احملمدي بتاريخ          

 19/2/93قبول االستئنافات املنصبة على األمر الصادر عن نفس اجلهة بتـاريخ            
 .األخري وبتأييد هذا 

حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق مقتضـيات الفصـول            
م وخرق حقوق الدفاع وعدم اجلواب وعـدم كفايـة          .م. من ق  309 و   308 و   148

التعليل وانعدام األساس القانوين بدعوى أنه ال ميكن تصور إجراء التحكـيم مـن          
ا ومت تعيينه يف العقد،   طرف حمكم واحد اال إذا مت اتفاق األطراف على ذلك مسبق          

ويف غري هذه احلالة ال بد أن يساوي عدد األطراف على األقـل وأنـه ال ميكـن                  
اللجوء اىل رئيس احملكمة للمطالبة بتعيني حمكمني إال بعد مبادرة الطالـب اىل             
تعيني حمكمه وإنذار الطرف اآلخر بتعيني حمكمه ويرفض، وحمكمـة االسـتئناف            

ف املقدم من طرف شركة بريدور فيما هـو موجـه           صرحت بعدم قبول االستئنا   
 استنادا اىل تعليل    4/1/93ضد األمر الصادر عن رئيس احملكمة االبتدائية بتاريخ         
م تقضـي   .م. مـن ق   309مفاده أن مقتضيات الفقرة ما قبل األخرية من الفصل          

بعدم إمكانية ولوج أي طعن ضد األمر املذكور وأنه كان مـن الثابـت أن األمـر                 
 حمكمني الصادر للشروط املنصوص عليهـا يف هـذه املـادة واملتعلقـة              يتعني

حبقوق الدفاع وبالتايل بالنظام العام، وكان يتعني على السيد رئيس احملكمـة أن    
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يتأكد من احرتام الطلب املقدم اليه ومراقبة ما إذا كان املطلوب قـد طولـب               
تضيات جيعل األمر   مقدما بتعيني حمكمه عنه فرفض، وأن عدم مراعاة هذه املق         

م وقابال للطعن وخـرق حقـوق الـدفاع         .م. من ق  309املطعون فيه خارج إطار     
 .املنصوص عليها يف الفصل املذكور

م الذي هو نـص     .م. من ق  309لكن ، حيث إن تعيني حمكم يف نطاق الفصل          
خاص يكون يف حدود الطلبات وبأمر بات مبين على طلب مل ينص املشرع على              

أن مراقبة كون حكم احملكمني غري معيـب بـالبطالن املتعلـق            أنه استعجايل و  
بالنظام العام تكون لرئيس احملكمة املطلوب منه إصدار األمر بالتنفيذ حسـب            

 من نفس القانون وليس املطلوب منه تعيني احملكم، فيكـون           321صريح الفصل   
نـه ال   القرار املطعون فيه الذي مل يقبل الطعن املوجه ضد أمر تعيني احملكم أل            

يقبل الطعن غري خارق ألي مقتضى وجميبا عن الدفوع ويغين عن باقي اجلواب             
 .املنتقد والوسيلة غري ذات أثر يف هذا اخلصوص وعلى غري أساس يف الباقي

 يف شأن الفرع األول من الوسيلة الثانية

 306حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق مقتضيات الفصل           
دام األساس القانوين بدعوى أن الفصل املذكور نص على أنـه ال            م وانع .م.من ق 

ميكن االتفاق على التحكيم يف املسائل اليت متس النظام العام وخاصة النزاعات            
املتعلقة بعقود أموال خاضعة لنظام حيكمه القانون العـام املتصـلة بتطبيـق             

ع اإلجـراءات    من نفس القانون يلزم احملكمني باتبـا       311قانون جبائي، والفصل    
املقررة بالنسبة للمحاكم االبتدائية واإلجراءات املنصوص عليها فيه، وبـالرجوع          

 من نفس القانون يتضح ان األحكام تصـدر يف جلسـة            50اىل مقتضيات الفصل    
باسم جاللة امللك واحلـال ان القـرار        ‐علنية وحتمل يف رأسها اململكة املغربية     
لنية كما محل عنوانا أخرا هو باسـم اهللا         التحكيمي مل يبني هل صدر يف جلسة ع       

 .األمر الذي يشكل مساسا بالنظام العام العريب
م املتضـمن لبيانـات حكـم       .م. من ق  318لكن حيث انه مبقتضى الفصل      

 الدعاءات األطراف ونقـط     ااحملكمني  فانه جيب ان يكون مكتوبا ومتضمنا بيان        
 وحتدد فيـه هـويتهم ويـبني        النزاع اليت تناوهلا ويوقع احلكم من لدن احملكمني       

تاريخ وحمل إصداره ومل جيعل الفصل املذكور من بياناته إصداره باسم السيادة            
 .فيكون الفرع من الوسيلة على غري أساس

 يف شأن الفرع الثاين من الوسيلة الثالثة،
م .م. من ق  306حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق الفصل          

ى أن القرار التحكيمي بت يف مسألة هلا عالقـة بتطبيـق            ونقصان التعليل بدعو  
قانون جبائي اذ قضى على الطالب وهايب العريب بتسوية امللف الضرييب واحلال          
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ان هذه املسألة هلا صلة وثيقة بتطبيق القوانني اجلبائية إذ ال بد قبـل تسـويتها     
ها بـالنظر   من البت يف مسألة معرفة مدى هذه التسوية ومن هو الطرف امللزم ب            

للقوانني اجلبائية اجلاري بها العمل، ومع ذلك اعترب القـرار املطعـون فيـه ان               
املقرر التحكيمي اقتصر على البت يف وجود الدين الذي التزمت الطاعنة بأدائـه             

 واحلال أن البت يف وجود هذا الدين من عدمه يتطلـب            31/7/89مبقتضى عقد   
مـدى تطابقـه واحرتامـه للتشـريعات        تفحص األساس القانوين هلذا االلتزام و     

اجلبائية اجلاري بها العمل األمر الذي يشكل نقصانا يف التعليل وخرقا ملقتضيات            
 م.م. من ق306الفصل 

لكن حيث إن الثابت من حكم احملكمني أنه مل يبت يف نـزاع يهـم تطبيـق                 
قانون جبائي وامنا قضى على الطالبة بالعمل علـى تسـوية امللـف الضـرييب               

ني املطلوب من وثيقة اإلبراء من الضرائب فلم يبت ال يف وجود دين ضرييب              ومتك
وال يف أدائه ، والقرار املطعون فيه الذي أوضح أن حكـم احملكمـة مل يتطـرق                 
لكيفية وجود الدين وإمنا اقتصر على تطبيق مقتضيات عقدية صرحية مل خيرق            

 .أساسأي مقتضى وجاء معلال مبا فيه الكفاية والفرع على غري 

 يف شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية،

حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق مقتضـيات الفصـول            
م وحقوق الدفاع وعدم اجلـواب ونقصـان التعليـل          .م. من ق  309 و   306 و   148

وعدم كفايته وانعدام األساس القانوين بدعوى أن املقرر التحكيمي قضى بإفراغ           
 31/7/89وم مقامها من احملالت املسلمة هلـا مبقتضـى عقـد            الطالبة ومن يق  

 درهم يف اليـوم مـع اسـتعمال القـوة           5000حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها      
واحلال أن اإلفراغ من شأنه املساس بالنظام العام مما يعرض القـرار املطعـون              

 .فيه بالنقض

    لـس األعلـى   لكن حيث إن ما ورد يف موضوع الفرع أثري ألول مرة أمام ا
 .فيكون غري مقبول

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل الطالبة الصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

زبيـدة الـتكالنيت   : حممد بناين واملستشـارين السـادة   من السيد رئيس الغرفة     
مقررة والباتول الناصري وعبد الرمحان مزور وحممد احلارثي ومبحضر احملامي          

 .العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 37القرار عدد 
 12/1/2000املؤرخ يف 

 147/94امللف التجاري عدد 
تطبيـق القواعـد    ‐معادلة الـدوالر بالـدرهم    ‐شهادة بنكية ‐ءاألمر باألدا 

 )نعم(الصرفية املتداولة يف املعامالت التجارية 
ارتكاز األمر باألداء على اعرتاف بالدين هو اعتماد ملوجب الطلـب، يف             ‐

حني أن الشهادة البنكية املدىل بها ملعادلة الدوالر بالـدرهم املغـريب            
 .هي جمرد بيان

تحق إذا كان بالدوالر ، فانـه ال تثريـب علـى احملكمـة إذا               الدين املس  ‐
اعتربت ان املطالبة متت بالعملة الوطنية وقضـت بهـا، فتكـون قـد              

 .اعتربت كما لو أن التعامل مت بها
البطالن بقوة القانون لاللتزام ال يكون سوى عند عدم توفر أحد أركان             ‐

 .االلتزام أو قرر القانون بطالنه
كمة للدوالر األمريكي لكونه العملة املتعارف عليهـا دوليـا          اعتماد احمل  ‐

 .نعم‐ التجاريةتمن املعامال
ع اليت تعتمد افرتاض النقود األكثر .ل. من ق247مسايرة ألحكام الفصل  ‐

 ‐نعم‐استعماال
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 .يف شأن الوسيلة األوىل

ن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمـة        حيث يؤخذ من وثائق امللف وم     
 ان السـيدة صـباح      6588/91 يف امللف عدد     3/5/93االستئناف بالرباط بتاريخ    

الشنا تقدمت مبقال من أجل األمر بأداء شركة احلزام األخضر لإلنتاج الفين هلـا              
 درهم فأصدر السيد رئـيس      94500يوازيه بالعملة املغربية    )  دوالر 105000(مبلغ  
 درهم مبا فيه أصل الدين والفائدة واملصـاريف         94500مة أمرا بأداء مبلغ     احملك

 .واستمرار الفائدة لغاية يوم التنفيذ، أيد استئنافيا
م .م. مـن ق   156حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصـل          

بدعوى أن املطلوبة يف النقض عند تقدمي مقال األمر باألداء مل تسـلك مسـلك               
تحديد قيمة الدين دوالرا إذا أرفقت مبقاهلا إضافة اىل االعرتاف بالدين           املطالبة ب 

شهادة معادلة للدوالر بالدرهم، يف حني انه بالرجوع للفقرة الثانية مـن الفصـل            
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املذكور فإنها تنص صراحة على البيان الدقيق للمبلغ املطلوب وموجب الطلب           
ن البنك املشـرية لقيمـة   وان موجب الطلب هو العقد وليس الوثيقة الصادرة ع   

الدوالرين األمريكي والكندي واحملكمة باستنادها على الطلب املـرقم بالـدرهم           
وأخذها بعني االعتبار الوثيقة الصادرة عن البنك فإنها تعترب هذه األخـرية هـي          
موجب الطلب وليس العقد إضافة اىل أن املبلغ احلقيقي هو املرقم بالدوالر أما             

الدرهم يف الطلب فهو ناقص الدقة إذ أن الئحة البنك تشري اىل            املبلغ الذي ورد ب   
 .مخس فقرات وهي فقرة البيع للزبناء
 .فقرة الشراء من املفوضني هلم

 .فقرة الشراء من االبناك
 .فقرة البيع لألبناك

فقرة البيع للزبناء، واحملكمة مل تشر اىل أية فقرة يدخل التحويل مما يتأكد             
 .زع فيه وتنقصه الدقة مما يعرض القرار للنقضمعه ان التحويل متنا

لكن حيث إن حمكمة االستئناف أيدت األمر املستأنف بعدما ثبت هلـا مـن              
وثائق امللف ان املطلوبة يف النقض أرفقت طلب األمر باألداء باالعرتاف بالـدين             
وهو موجب الطلب، وبشهادة بنكية ملعادلة الدوالر بالدرهم املغريب، وهي جمرد           

وان الدفع بكون احملكمة مل تشر اىل الفقرة اليت يدخل فيها التحويل أثـري              ‐نبيا
ألول مرة أمام الس األعلى مما تكون معه الوسيلة غري مقبولة يف هذا الشـق               

 .وعلى غري أساس يف الباقي
 ).الثالثة باملقال(يف شأن الوسيلة الثانية، 

ع بـدعوى انـه     .ل.ق من   230حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل        
اعترب ان أسباب إبطال العقد ال ترتكز على أساس مادام أصل الدين أدي بالعملة              

ع .ل. مـن ق  230الوطنية  تنفيذا لاللتزام املذكور وطبقا ملا ينص عليه الفصـل            
يعترب ان االتفاقات املنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسـبة            "الذي  

 تورد النص الكامل للفصل املذكور إذ أغفلـت أهـم           وان احملكمة مل  "ملنشئيها  
ال جيوز إلغاؤها إال برضاهما معا أو يف احلاالت املنصوص عليهـا يف             "فقرة وهي   

وبالرجوع اىل قوانني الصرف باملغرب فإنه مينع التعامل بعملة أجنبيـة           " القانون
 1/11/83 املؤرخـة يف     435بني املغاربة وهو ما أكدته دورية مكتب الصرف رقم          

اليت تنص على ضرورة التعامل بالدرهم وفيما خيص التعامل مع اخلـارج فـإن              
هذا التعامل خيضع لرتخيص مسبق من طرف مكتب الصـرف وان منشـوراته             

 واحلالة هذه فإنه مينع على      30/8/49مبثابة قانون طبقا للفصل األول من ظهري        
 .لقراراملغاربة التعامل بالعملة الصعبة مما يتعني معه نقض ا
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لكن حيث ان الدين املستحق وإن كان بالـدوالر إال أن املطالبـة واحلكـم               
باألداء متت مبا يعادله من العملة الوطنية فيكون التعامل كأنه مت بهذه، وحمكمـة              
االستئناف ردت الدفع ببطالن العقد بأنه ال يرتكز على أساس مـادام أن أصـل               

يذا لاللتزام املنشأ بني الطرفني وطبـق       تنف) الوطنية(الدين أدى بالعملة املغربية   
ع مل خيرق قرارها أي مقتضى والوسـيلة علـى          .ل. من ق  230ما يقتضيه الفصل    

 .غري أساس
 . يف شأن الوسيلتني الثالثة والرابعة

ع .ل. من ق  473 و   247 و   476حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول        
 دوالر يقصد حبكـم أن هنـاك        بأن الطرفني وان مل حيددا أي     "بدعوى أنها علل    

دولتني اختذت تسمية واحدة لعملتها الوطنية وهي الواليات املتحدة األمريكيـة           
وكندا فإن السائد واملتعارف عليه دوليا أن املعامالت التجارية بني الدول تربط            
معامالتها فيما بينها على أساس الدوالر األمريكـي باعتبـاره العملـة السـائدة              

زواجها دوليا الشيء الذي يثبت ان الطرفني وهما بصدد التعاقـد     واملستقر على   
ان العملة األجنبية اليت أتى ذكرها بالعقد قصد بها بالدوالر األمريكي دون سـواه   
يف حني أن هذه احليثية يشوبها التناقض وانعدام التعليل خلرقها جمموعـة مـن              

 .النصوص القانونية
والر األمريكي بني الدول يف حني أن األمر        ان القرار يشري اىل التعامل بالد      ‐1

 فانه  احلايل ال يتعلق بالدول وامنا يتعلق خبواص مغاربة يقطنون باملغرب وبالتايل          
ليس من املنطق تطبيق القواعد الصرفية املتداولة بني الـدول علـى خـواص              

 .مغاربة
 .رأت احملكمة ان السائدة املتداول به هو الدوالر األمريكي ‐2

انه إذا كان هذا العرف سائدا دوليا فإنه غري سـائد علـى مسـتوى        يف حني   
حملي بني املغاربة، وأنه إذا كان سائدا وطنيا بني املغاربـة، فـإن املطلوبـة يف                

 ع.ل. من ق476النقض مل تثبت ذلك طبقا للفصل 
كما ان تعليل القرار املطعون فيه بأن األمر القضائي حني قضـى بـاألداء              

د املذكور ويقابل العملة األجنبية بالعملة الوطنية أي الدرهم جاء          استنادا اىل العق  
مصادفا للصواب يف حني أن العقد ال يتضمن أية تسمية للدوالر وأن اإلشارة اليه              
دون تبيان أية دولة ينتمي إليها جيعله عملة غري موجودة، وعلى األقل جمهولة يف              

باإلضـافة اىل أنـه وإن كانـت        الئحة العمالت األجنبية املتداولـة يف املغـرب،         
 مـن   473 والفصـل    247للمحكمة إمكانية االختيار فإن الفقرة األوىل من الفصل         

لع ينصان صراحة على أنه إذا كان اسم العملة الواردة يف االلتـزام يسـري               .ل.ق
على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها خمتلفة القيمة كان للمدين عند الشك ان             
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عند الشك يؤول االلتزام باملعىن األكثر فائدة       "ع بالنقود اقل قيمة   يربئ ذمته بالدف  
وباالطالع على الفصلني املذكورين فإنه ال ميكن للمحكمـة ان تطبـق            " للملتزم

الدوالر األمريكي وإمنا كان جيب عليها أن تطبق الـدوالر الكنـدي ، وأن عملـة                
بطالن العقد وهو مـا     الدوالر دون تسميتها جمهولة فإنه من الطبيعي التصريح ب        

ومع ذلك ففي العقود التبادلية     " ع  .ل. من ق  247أكدته الفقرة الثانية من الفصل      
يفرتض يف املدين أنه ملزم بالنقود األكثر استعماال فإن كانت على قدم املسـاواة              

وانه كان على احملكمة عـدم مسـاع دعـوى          " يف االستعمال وجب إبطال العقد    
ملة الدوالر جمهولة لدى مؤسسة الصرف املغربية من        املطلوبة يف النقض ألن ع    

جهة ومن جهة أخرى ان الدوالر األمريكي والكندي متداوالن يف املغرب ويف كـل              
األحوال فالعقد معرض للبطالن بقوة القانون، وباالطالع على وثيقة البنك فـإن            

 9 هـو    الفقرة املطبقة هي الفقرة املتعلقة بالشراء من االبناك والرقم املطبـق          
دراهم للدوالر الواحد ومع افرتاض ان الدوالر األمريكي هو املطبق فإن الطالبـة         
ليست ببنك لكي يطبق عليها األرقام املطبقة على البنك من جهة وانـه كـان               

 .على احملكمة ان تطبق الرقم األكثر فائدة للطالبة مما يعرض القرار للنقض
كـون العقـد    :  إال يف حـالتني      لكن حيث ان البطالن بقوة القانون ال يكون       

ينقصه أحد األركان الالزمة لقيامه أو قرر القانون بطالنه يف احلـاالت اخلاصـة              
ع وان حمكمة االستئناف    .ل. من ق  306وهو شيء غري ثابت حسب صريح الفصل        

أن ما أثارته الطالبة من أسباب إبطال العقد ال يرتكز على أساس،            " اليت تبني هلا    
ن مل حيددا أي دوالر يقصد ان حبكم ان هناك دولتني اختـذت             وان الطرفني وإ  

تسمية واحدة لعملتها الوطنية فإن السائد واملتعارف عليه دوليا ان املعـامالت            
على أساس الدوالر األمريكـي دون سـواه        ) معامالتها(اجلارية بني الدول ترتبط     

 من  247من الفصل   تكون قد اعتمدت النقود األكثر استعماال طبقا للفقرة الثانية          
ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفرتض يف املـدين أنـه           : "ع اليت تنص على     .ل.ق

ملتزم بالنقود األكثر فائدة للطالبة الذي أثري ألول مرة أمام الس األعلـى، وال              
ع الذي  .ل. من ق  476للدفع بأن على املطلوبة إثبات العرف وفقا ألحكام الفصل          

 وليس العرف كما ذهبت اىل ذلك الوسيلة الثالثة وال للدفع           يهم يف حقيقته العادة   
بإبطال العقد لكون العمليتني ليستا على قدم املساواة يف االستعمال، فلم خيـرق   
قرارها أي مقتضى والوسيلتان على غري أساس فيما عدا ما أثري ألول مـرة فهـو                

 .غري مقبول

 هلذه األسباب
 .  إبقاء الصائر على رافعهقضى الس األعلى برفض الطلب ، مع

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
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البـاتول الناصـري    : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السـادة          
زور وزبيدة التكالنيت وحممد احلارثي ومبحضر احملـامي        مقررة وعبد الرمحان م   

 .العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 82القرار عدد 
 19/1/2001املؤرخ يف 

 2424/91امللف التجاري عدد 
 . انعدام الضرر–تغيري االستعمال ‐ نشاط جتاري–العني املؤجرة 

 بتحديد الغرض املعـدة لـه العـني املـؤجرة           قاضي املوضوع يستقل   ‐
باستقراء الظروف والقرائن احمليطة بالنازلة وأن رقابة الس األعلى         

 .تنحصر يف هذه احلالة على التعليل
احملكمة اليت تبني هلا من العقد انه مل خيصص العني لنشـاط جتـاري         ‐

ـ              ر معني وأنه ال حيمل مسات معينة جتعله صـاحلا السـتعمال دون آخ
وجتلى هلا انعدام ضرر حلق الطالب من جراء تغيري االستعمال من بيـع             

 .الفحم اىل خياطة املالبس تكون قد عللت قرارها مبا فيه الكفاية

 باسم جاللة امللك
 ان الس األعلى

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 من الطالبني الباهي احلسن     24/5/91بناء على طلب النقض املقدم بتاريخ       

يف ‐حمـاميني بالبيضـاء   ‐لوم شارل بواسطة دفاعيهما األستاذين أبو القاسم      وشا
 يف  30/10/1990مواجهة القرار الصادر عن حمكمة االستئناف بالبيضـاء بتـاريخ           

 .236/89امللف املدين عدد 
حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيـه أن الطـالبني وجهـا              

 مؤسـس   24/5/55اىل املطلوب يف نطاق ظهري       28/5/85تنبيها باإلخالء مؤرخ يف     
على تغيري وجه استعمال احملل املكري له من طرفهما الكائن بزنقة روحي فـرج          

 بالبيضاء من بيع الفحم خلياطة املالبس اجللديـة، وبعـد   19درب اإلجنليز رقم    
 بـدعوى أمـام     6/5/86سلوك مسطرة الصلح من طرف املكرتي تقدم بتـاريخ          

ئية بالبيضاء رامية اىل إبطال اإلنذار باإلخالء واحتياطيا بـإجراء          احملكمة االبتدا 
خربة لتحديد التعويض املستحق من خالل تقومي مجيع عناصر األصل التجاري           
يف حني تقدم املكريان بطلب مقابل رام اىل إفراغ املكرتي ومن يقوم مقامه مـن               

ـ    150حمل النزاع حتت طائلة غرامة تهديدية مببلغ         ل يـوم تـأخري،      درهم عن ك
 حكما قضى ببطالن التنبيه باإلخالء ورفـض        7/4/87فأصدرت احملكمة بتاريخ    

 .باقي الطلبات مت تأييده مبقتضى القرار املطعون فيه
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فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة واملؤسسة على عدم االرتكـاز علـى أسـاس             
 .وانعدام التعليل

املعلل بعدم وجود اتفـاق     ذلك أن القرار املطعون فيه أيد احلكم االبتدائي         
صريح أو ضمين بني الطرفني حول وجه استعمال احملل املكرتي ، فتبىن تعليله             
يف حني أن من مجلة وثائق امللف توجد نسخة تقرير خربة ونسخة أمر استعجايل              

 القاضـي   16/4/85 بتـاريخ    713بالزيادة يف الكراء ونسخة قرار اسـتئنايف عـدد          
ل هذه الوثائق تشري اىل أن املطلـوب يتخـذ العـني     بتصحيح األمر املذكور، وك   

املكراة متجرا للفحم ، وإذا كان عقد الكراء شفويا، فإن هذه الوثائق تقوم قرينة              
على أن الطرفني حددا وجه االستعمال املذكور، وبالتايل فان القـرار املطعـون             

األخذ بهـا   فيه وقبله احلكم االبتدائي عندما جتاهل هذه الوثائق، ومل يعلل عدم            
 .تعليال كافيا يكون غري مرتكز على أساس ومعرضا للنقض

لكن حيث إنه إذا كان قاضي املوضوع هو الـذي يسـتقل عـرب اسـتقراء                
الظروف والقرائن احمليطة بالنازلة املعروضة عليه بتحديد الغرض الذي أعدت          

وكانـت  له العني املؤجرة، طاملا أن العقد املربم بني الطرفني مل يتضمن ذلك،             
رقابة الس األعلى يف هذه احلالة تنحصر خبصوص التعليل، فإن الثابت مـن             
القرار املطعون فيه ملا خلص اىل رفض دعوى الطالب تأسيسا علـى انعـدام              
عقد بني الطرفني يقضي بتخصيص حمل النزاع لنشاط جتاري معني، وعلى أنه            

ضال عن انعدام ضرر    ال حيمل مسات معينة جتعله صاحلا الستعمال دون آخر، ف         
حلق بالطالب من جراء تغيري االستعمال من بيع الفحـم اىل خياطـة املالبـس،               
يكون بذلك قد أتى معلال مبا فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس خالف مـا عابتـه              

 .الوسيلة فهي متعينة الرفض

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب ، وحتميل رافعه الصائر

القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله           وبه صدر   
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد اللطيف مشبال   : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
حضر احملامي العـام    والباتول الناصري وعبد الرمحان مزور زبيدة التكالنيت ومب       

 .السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 58القرار عدد 
 19/1/2000املؤرخ يف 

 4131/92امللف التجاري عدد 
ومن ( طلب إضافة – إرجاع احلالة اىل ما كانت عليه –حجية األحكام 

 ).يقوم مقامه
"  النظر يف الدعوى املتفرعةحجية األحكام األساسية ال متنع احملكمة من"

وهو تعليل يهم الرد على سبقية الفصل يف املوضوع طلب إضافة مجلة 
اىل األمر الصادر بإرجاع احلالة اىل ما كانت عليه ) ومن يقوم مقامه(

م املتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ .م. من ق26املقدم يف نطاق الفصل 
 األحكام فال يدخل يف مقتضيات الطلب

 ‐نعم–دمي طلب جديد يف هذا الشأن مستقل وغري ملحق باألول وجوب تق
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون

 يف شأن الوسيلة األوىل

حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               
 أن  509/90 يف امللـف عـدد       263 حتت عدد    28/1/92استئنافية البيضاء بتاريخ    

تقدم مبقال اىل ابتدائية البيضاء يعـرض       ) املطلوب األول (رياء الطاهر   السيد زك 
 أصدرت احملكمة االبتدائية بالبيضـاء أمـرا اسـتعجاليا          8/5/75فيه أنه بتاريخ    

 قضى على املدعى عليـه      407 يف امللف االستعجايل عدد      383‐4578حيمل رقم   
 23 والطلبة زنقـة     بإرجاع احملل الكائن بدرب الشرفاء    ) الطالب(أمحد النسيمي   

 ، وأثنـاء ممارسـة      1/6/76 بالبيضاء، أيدته حمكمة االستئناف بتـاريخ        132رقم  
إجراءات تنفيذ هذا القرار اعرتضته صعوبة تتمثل يف كون عون التنفيـذ وجـد              

بدعوى أنه اكرتى احملـل مـن الطالـب         ) املطلوب الثاين (باحملل شخصا آخر  
من قانون املسطرة املدنية الـتمس       26احملكوم عليه وعمال مبقتضيات الفصل      

يف ) إضافة عبارة إفراغ املدعى عليه السيد امحد النسيمي هو ومن يقوم مقامـه            
 1047 يف امللـف االبتـدائي عـدد         8/5/75 الصادر بتاريخ    4578/383القرار رقم   

والذي قضى بإرجاع احملل املدعي، وبعد تدخل املطلوب يف الـدعوى صـدر             
لطلب، استأنفه املـدعي اسـتئنافا أصـليا واملتـدخل          احلكم االبتدائي برفض ا   

استئنافا فرعيا فقضت حمكمة االستئناف بإلغائه واحلكم من جديد بأن اإلفـراغ            
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 يشمل من يقوم مقام احملكوم      8/5/75املأمور به مبقتضى احلكم الصادر بتاريخ       
 .عليه وبرد االستئناف الفرعي، وهو القرار املطعون فيه

لى القرار عدم االرتكاز على أساس وحتريف التعليل حيث ينعى الطاعن ع
األمر ) ومن يقوم مقامه(مبقولة أن دعوى املطلوب ترمي اىل إضافة عبارة 

 بإرجاع احلالة اىل ما كانت عليه 8/5/75االستعجايل الصادر ابتدائيا بتاريخ 
واملؤيد استئنافيا، وبناء على دفع الطاعن يكون هذا الطلب طلبا جديدا قضت 
احملكمة االبتدائية برفضه ألن املقال االفتتاحي مل يكن يتضمنه وهذا ما ينسجم 

م ألن القضية املطروحة ال تتعلق بتأويل أو .م. من ق26مع مقتضيات الفصل 
تنفيذ حكم بل تتعلق بطلب جديد مل يكن القرار املطعون فيه طرح تصورا غري 

 اعترب وجود حكم أو أحكام التصور الذي تقوم عليه دعوى املطلوب األول، إذا
حائزة على قوة الشيء املقضى به ووجود مسائل متفرعة عنه مما يؤدي اىل 
الفصل فيها على حنو يتفق مع املسالة األساسية، وهذا التصور ليس هو التصور 
احلقيقي للنازلة إذ املطلوب مل يقل يف دعواه أنه يتوفر على حكم بات وأنه 

 فرعية، كما أن الطاعن مل يرد بأنه ليس من حق يتقدم بطلب رام اىل مسألة
املدعى أن يتقدم بالطلب الرامي اىل البت يف املسألة الفرعية بل طلب إضافة 
عبارة ومن يقوم مقامه اىل القرار موضوع التنفيذ وأن دفع الطاعن انصب على 
كون هذا الطلب ال يدخل ضمن تأويل وتنفيذ حكم وأنه طلب جديد يتعني معه 

دم بدعوى جديدة خصوصا وأن احلكم املعتمد عليه قضى بإرجاع احلالة التق
اىل ما كانت عليه ومل يكن فيه كطرف ثالث املكرتي احلايل السيد أمحد 
الزعزوعي املعتمر للدكان ومل يأت منطوق احلكم باإلفراغ بل بإرجاع احلالة اىل 

ى بطلب اإلفراغ ما كانت عليه وهي ليست اإلفراغ وكان ينبغي أن يتقدم املدع
متضمنا العبارة ومن يقوم وشامال لكل أطراف النازلة حىت ال حيرم أي شخص 
من درجة من درجات التقاضي، وبذلك كان تعليل القرار خارجا عن تصور 
الدعوى املرفوعة يف هذه القضية والدفوع الواردة عليها ومن مت كان مرتكزا 

صور النازلة مما يكون معه على غري أساس وما أتى به من تسيب جمانب لت
 .باطال

 بأن الصعوبة 25/9/90حيث متسك الطالب يف مذكرته املقدمة ألجل 
املطروحة من املطلوبة ال تتعلق بتأويل أو تنفيذ حكم بل تتعلق بطلب جديد 
خارج عن الدعوى األصلية، فكان من الواجب تقدمي طلب جديد مستقل عما 

م لكونها تهم .م. من ق143قتضيات الفصل قضى به و بأنه ال ميكن االحتجاج مب
أن حجية : "القضايا االستئنافية غري أن القرار املطعون فيه رد الدفع بعلة

األحكام األساسية ال متنع احملكمة من النظر يف الدعاوى املتفرعة عنها وهو 
تعليل يهم الرد على سبقية الفصل يف املوضوع غري املثارة، وال يهم كون طلب 

اىل األمر الصادر بإرجاع احلالة إىل ما كانت ) ومن يقوم مقامه(مجلة إضافة 
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م الذي يتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ .م. من ق26عليه املقدم يف نطاق الفصل 
مستقل ( ال يدخل يف هذا الفصل، وجيب أن يقدم يف شأنه طلب جديد األحكام

عوى املنزل منزلة ومن مت يكون التعليل خارجا عن نطاق الد) غري ملحق باألول
 .انعدامه ويعرض القرار للنقض

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه الصادر عـن اسـتئنافية            

 وبإحالة القضية   509/90 يف امللف عدد     263 حتت عدد    28/1/92البيضاء بتاريخ   
 على نفس احملكمة للبت فيها بهيئة أخرى وطبقا للقانون، وحتميـل املطلـوب            

 .الصائر
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون            

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

زبيـدة الـتكالنيت   : ناين واملستشـارين السـادة   من السيد رئيس الغرفة حممد ب    
مقررة والباتول الناصري وعبد الرمحان مزور وحممد أكرام ومبحضـر احملـامي            

 .العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 109القرار عدد 
 26/1/2001املؤرخ يف 

 727/91امللف التجاري عدد 
 .رجاع احلالة اىل ما كانت عليه إ–قاضي املستعجالت 

ال يكون قاضي املستعجالت خمتصا بالبت يف طلب إرجاع احلالـة اىل مـا       
كانت عليه يف حالة صدور قرار عن الس األعلى يقضي بإيقاف تنفيـذ             
حكم سبق تنفيذه إال إذا توفر عنصر االستعجال ووجـود خطـر حمـدق              

 .مبوضوع التنفيذ
 باسم جاللة امللك

  االعلىان الس
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 يف شأن الوسيلة الثانية
حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               

 أن  3921/89 يف امللف عدد     1942 حتت عدد    11/9/90 بتاريخ استئنافية البيضاء 
تقدمت مبقال لـدى ابتدائيـة      " املؤسسة اجلديدة للنقل بالسيارات   "شركة أنطا   

 زنقـة   33 تعرض فيه أن مقرها كـان يوجـد ب           1989 فرباير   21البيضاء بتاريخ   
النصر بالبيضاء وكانت تتوفر على بناية توجد فيها مكاتبها وعالوة علـى ذلـك              
كانت تشغل على سبيل الكراء أرضا جماورة متلكها الشـركة املدنيـة العقاريـة              

 25يه مقرهـا وبتـاريخ      روش نوار اليت هي كذلك مالكة العقار الذي كان يوجد ف          
 تسلمت تنبيها باإلخالء لتلك الشركة من أجل مغادرة األرض العاريـة            1980يناير  
 درهم عن كل    1000 وتعهدت العارضة يف الرسالة بأن تؤدي        1981 ديسمرب   31عند  

يوم تأخري يف حالة عدم إخالء األرض وأفرغت فعال األرض قبل التاريخ احملـدد              
 من املدعى عليها برسالة إنذار تطلب منها إفراغ العقار         إال أنها فوجئت بالتوصل   

الكائن بزنقة النصر الذي كان يوجد فيه مقرهـا وعلـى أسـاس ذلـك اإلنـذار                 
 يقضـي غيابيـا     1982 أبريـل    9استصدرت من قاضي املستعجالت أمرا بتاريخ       

بإفراغ العارضة من العقار هي ومن يقوم مقامها حتت طائلة غرامـة تهديديـة              
 درهم عن كل يوم تأخري ألغته احملكمة االسـتئنافية بقـرار صـادر              100قدرها  
 وقضت من جديد بعدم االختصاص للبت يف الدعوى وأنها          1983 يناير   18بتاريخ  

 دون  1985 مـاي    15علمت بعد ذلك بصدور قرار عن الس األعلـى بتـاريخ            
تأييـد  توصلها أو توصل حماميها بأي استدعاء يف نطاق مسطرة النقض يقضي ب           
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األمر االبتدائي القاضي باإلفراغ، وان املدعى عليها قامت بعد ذلك برفع مقـال             
 يقضـي بـأداء     1986 فربايـر    25يرمي لألداء استصدرت يف إطاره حكما بتاريخ        

 5000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ          1441000العارضة مبلغ   
 مـن   1988 يناير   19 بقرار صادر بتاريخ     درهم كتعويض أيدته احملكمة االستئنافية    

حيث األصل وألغته فيما يتعلق بالتعويض ورفضت الطلب بشأنه وقد مت طلـب             
نقض القرار املذكور، وعلى أساس ذلك تقدمت العارضة أمام الس األعلـى            

 وفـق   1988 نونرب   23مبقال يرمي إليقاف التنفيذ وصدر قرار عن الس بتاريخ          
ك ارجاع الطرفني للوضعية اليت كانا عليها قبل صدور القرار          الطلب وينبغي بذل  

االستئنايف ملتمسة إعطاء األمر للسيد رئيس مصلحة التبليغ والتنفيذ القضـائي           
بأن جيري الشركة املدنية العقارية بروش نوار بأن ترجع املبـالغ الـيت حصـلت               

هـا والبـالغ    عليها على إثر بيع منقوالت العارضة أو األداء الـذي مت مـن طرف             
 . درهم1643202.36

وتقدمت املدعية بطلب إضايف التمست مبقتضاه احلكم على املدعى عليها          
 درهم عن كل يوم تأخري ابتـداء مـن          1000بأدائها هلا الغرامة التهديدية البالغة      

تاريخ صدور األمر ، فأصدر قاضي املستعجالت أمرا بعدم االختصاص استأنفته           
االستئنافية مبقتضى قرارها املطعون فيه إلغاء األمـر        املدعية فقضت احملكمة    

املستأنف واحلكم من جديد بإرجاع الطرفني للحالة اليت كانا عليها قبل القـرار             
 وأمـر السـيد رئـيس مصـلحة التبليغـات           1988 يناير   19االستئنايف املؤرخ يف    

ا مـن   والتنفيذات القضائية باسرتجاع املبالغ اليت حصلت عليها املستأنف عليه        
 درهم حتت غرامة تهديدية قـدرها       1634202.36بيع املنقوالت واألداء مبا قدره      

 . درهم عن كل يوم تأخري ابتداء من تاريخ االمتناع من التنفيذ200
 149 و   26 و   16حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق الفصول          

لع وعـدم   .ل.ن ق  م 451 من قانون املسطرة املدنية وخرق الفصل        361 و   345و  
االختصاص وخرق القواعد القانونية العامة املتعلقة بشـروط االعتمـاد علـى            
القياس وحتريف مدلول منطوق قرار إيقاف التنفيذ وفسـاد التعليـل املـوازي             
النعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوين ذلك أنه للقول بتـوفر عنصـر              

لول إيقاف التنفيذ الـوارد بقـرار       االستعجال استندت حمكمة االستئناف اىل مد     
سابق للمجلس األعلى والذي كان يتعلق بإفراغ حمل جتاري طبيعته تنشئ حالـة             
االستعجال لتفادي ضياعه ممن كان يشغله وهي حالة ال تشبه احلالة املعروضة            
وال يصح إعمال القياس عليها يف حني ان املطلوبة مل تثبـت وجـود أي خطـر                 

 عنصر االستعجال منعدما والتعليـل املعتمـد للقـول          حمدق بالدين مما جيعل   
بوجود االستعجال مستمد من جمرد صدور قرار عن الس األعلـى بإيقـاف             
التنفيذ هو تعليل خاطئ واستند على قرار له أثر وقيت وال ميكن أن يؤدي إللغـاء          
أثار انتهائي صادر عن قضاة املوضوع أو أن ميس من حجية وقوة ما قضى بـه،                
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 خالفا ملا ذهبت له حمكمة االستئناف فإن عنصر االسـتعجال وهـو أحـد               وأنه
الشرطني األساسيني اللذين خيوالن اللجوء لقاضي املستعجالت لألمر بإرجـاع          
احلالة اىل ما كانت عليه غري متوفر مبجرد صدور قرار إيقاف التنفيذ ألن األمـر               

جنـزت بصـفة    يتعلق بدين مت استخالصه عن طريق إجراءات تنفيـذ جـربي أ           
صحيحة ومشروعة قبل صدور قرار الس األعلى القاضي بإيقاف التنفيذ وأن           
حيازة العارضة للمبالغ املالية متت مبقتضى سند تنفيذي انتهائي ويكـون نافـذ             
املفعول طاملا أن الس األعلى مل يقض بنقضه خاصـة وأن جمـرد الطعـن               

ـ          دى وجـود عنصـر االسـتعجال       بالنقض ال يوقف التنفيذ وأنه إذا كان تقدير م
موكول لتقرير قضاة املوضوع فإنه يتعني عليهم أن يعللوا قرارهم بذلك الشـأن             
بصفة واضحة وكافية ببيان طبيعة اخلطر احملدق بأصل احلق ليتمكن الس           
األعلى من ممارسة رقابته على مدى صحة التعليل املستند عليه، كما أن حمكمة             

 الس بإيقاف التنفيذ واعتـربت كونـه جيعـل          االستئناف فسرت صدور قرار   
القرار االستئنايف املنفذ يصبح الغيا وعدمي األثر ورتبت علـى ذلـك أن حيـازة               
العارضة للمبالغ املتحصل عليها من عملية التنفيذ أصبحت حيـازة ال تسـتند             
على أساس قانوين، يف حني أن القرار الذي خولت لنفسها صـدر عـن حمكمـة                

م إذا كـان    .م. مـن ق   26هي تبت يف جوهر النزاع وأنه طبقا للفصل         درجة ثانية و  
قرار الس األعلى يف حاجة لتأويل أو تفسري فـذلك يكـون مـن اختصـاص                
الس األعلى ويف حني أن قرار الس األعلى بإيقاف التنفيذ قرار وقيت وغري             

قضى به  متوفر على حجية األمر املقضى به والميكن أن يضاهي حجية األمر امل           
اليت يتوفر عليها حكم قضائي صادر يف املوضوع بصفة انتهائية وفقـا للفصـل              

 .ع مما يعرض القرار للنقض.ل. من ق451
حيث ان املطلوبة تقدمت بطلب إرجاع احلالة اىل ما كانت عليه اسـتنادا             

 19اىل أن الس األعلى قضى بإيقاف تنفيذ القرار االستئنايف الصـادر بتـاريخ              
 فيما قضى به من أداء مبالغ ماليـة يف حـق            25/1/1986 املؤيد حلكم    1988يناير  

الطالبة وأن حمكمة االستئناف مصدرة القـرار املطعـون فيـه ألغـت األمـر                
االستعجايل القاضي بعدم االختصاص وقضت بإرجاع املبالغ احملصـل عليهـا           

قـرار  أصبحت ال تستند اىل أساس قانوين وأن النـزاع ال عالقـة لـه حبجيـة ال          
االستئنايف والبت فيه ال يتناول املراكز القانونية للطـرفني يف حـني أن قاضـي               

 خمتصا بالبت يف طلب إرجاع احلالة اىل ما كانت عليـه يف             ناملستعجالت ال يكو  
حالة صدور قرار عن الس األعلى يقضي بإيقاف تنفيذ حكم سبق تنفيذه إال             

مبوضوع التنفيذ ويف حني أن مـا       إذا توفر عنصر االستعجال ووجود خطر حمدق        
اعتمده القرار مل يربز بصفة واضحة عنصر االسـتعجال الـذي يـربر وتـدخل               
القضاء االستعجايل إلرجاع احلالة اىل ما كانت عليـه وكـذا اخلطـر احملـدق               
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مبوضوع التنفيذ مما يكون معه القرار ناقص التعليل املوازي النعدامه وعرضـة            
 .للنقض

 ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة القضية على نفس        حيث ان سري العدالة   
 .احملكمة للبت فيها

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية على نفس           
احملكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مرتكبة من هيئة أخرى، وعلى املطلوبـة             

 .يف النقض الصائر
ت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون       كما قرر إثبات حكمه هذا بسجال     

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

نيت زبيـدة الـتكال  : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشـارين السـادة       
مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري و عبد الرمحان مزور ومبحضـر            
احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السـيدة فتيحـة            

 .موجب



 

190 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 153القرار عدد 
 27/1/2001املؤرخ يف 

 556/3/2/99امللف املدين عدد 
 ‐إخطار الدائن‐التزامه‐الضامن االحتياطي

تزام الضامن االحتياطي حنو احلامل حتكمه قواعد قانون الصرف         إن ال  ‐
وقواعد الكفالة التضامنية، وأنه يلتزم بنفس الكيفية الـيت يلتـزم بهـا             
املضمون فال ميلك بالتايل حق الدفع بتجريد املدين األصلي املكفـول           

 مـن   180 من املادة    7الفقرة  "قبل متابعة إجراء استخالص الدين ضده       
 ".جارةمدونة الت

بأنها كفيلـة   "ان احملكمة كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة           ‐
بالتضامن وأنها هي اليت عليها إخطار الدائن بانتهـاء ضـمانها للـدائن             

 .األصلي، وأن الكفالة تضامنية

 باسم جاللة امللك
 ان الس االعلى 
 وبعد املداولة للقانون

ون فيه أنـه سـبق للمطلـوب يف         يستفاد من عناصر امللف و القرار املطع      
م بنك وهي شركة جمهولة االسم يف شخص ممثلها وأعضاء جملسها           .ب.النقض أ 

 1996 دجنرب   6االداري أن استصدر عن رئيس احملكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ          
وشركة استيناكس يف شخص ممثلها     ) فالومبوا جون ماري  (أمرا باألداء قضى على     

 110110.79 بوصفها ضامنة لألول ومتضامنة معه مبلـغ   وأعضاء جملسها االداري  
درهم استأنفته هذه األخرية ومت تأييده مبقتضى القرار املطلوب نقضه الصـادر            

 .3338/97 يف امللف عدد 11/5/98بتاريخ 
  :ةحيث تعيب الطاعنة على احملكم

 من 230م والفصل .م. من ق345 و 148خرق الفصلني ‐خرق القانون -
 .ع.ل.ق

 .م األساس القانوين ونقصان التعليل أو انعدامه باملرةانعدا -

 درهم صـادرة    180000ذلك أن البنك املستفيد أدىل بكمبيالة حاملة ملبلغ          -
وهي خالية من اإلشارة اىل وجود أيـة        ) فالومبوا سريج (عن احملكوم عليه األول     
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س ضمانة بشأنها كما أدىل نفس البنك بعقد كفالة مستقل موقع من طرف الـرئي             
 .املفوض للشركة وهو بدوره خال من أية إشارة اىل الكمبيالة املذكورة

قد اقرتض املبلغ املذكور لشراء     ) فالومبوا سريج (فإذا كان املدين األصلي      -
 وأدى  97 غشـت    31 و   95 شـتنرب    30سيارة والتزم بتسديده خالل املدة ما بني        

ـ     دعي مقاضـاة  فعال جمموعة من الدفعات مث توقف فقد كان علـى البنـك امل
املدين املذكور مباشرة أمام قاضي املوضوع لوجود نزاع حول الضمانة ومـدتها            

 وهو ما أكدته الرسالة الصادرة عن       7/8/95اليت تنتهي بعد سنة كاملة من تاريخ        
 .26/3/96الطاعنة بتاريخ 

وأن مقاضاة الشركة الطاعنة دون إدخال رئيسها ابراهيم اكزول الذي وقع            -
ان يعد إخالل بأبسط القواعد الشكلية كما أن الـدعوى جـاءت   على عقد الضم 

قبل األوان باعتبار أن السيارة موضوع القرض حمجوزة لدى البنك املـدعي ومل             
وال ميكن بالتايل إدخال الشركة الطاعنة      ) سريج(يثبت بعد عسر املدين األصلي      

 .يف الدعوى إال أمام قاضي املوضوع

م .م. مـن ق   345 مكـامن خـرق الفصـل        لكن من جهة فالطاعنة مل تبني      -
 .احملتج به ليبق كذلك هذا الفرع من الوسيلة غري مقبول

من جهة أخرى حيث إنه ملا كان التزام الضامن االحتياطي حنو احلامـل              -
حتكمه قواعد قانون الصرف وقواعد الكفالة التضامنية وأنه يلتزم بنفس الكيفية           

لتايل حق الدفع بتجريد املدين األصـلي        ال ميلك با   هاليت يلتزم بها املضمون فإن    
 مـن   180 من املادة    7الفقرة  (املكفول قبل متابعة إجراء استخالص الدين ضده        

وأن احملكمة كانت على صواب عنـدما ردت دفـوع الطاعنـة            ) مدونة التجارة 
 :بقوهلا 

حيث ثبت من خالل العقد بأن املستأنفة كفيلة بالتضامن وأنها هـي مـن              (
لدائن بانتهاء ضمانها للدائن األصلي وأن الكفالة تضامنية كمـا أن           عليها أخطار ا  

املستأنف عليها سلكت مسطرة اإلنذار حيث تبعا لذلك يكون الدين حاال وثابتـا             
 ).ومستحقا

 هلذه األسباب
 . قضى الس األعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه

عقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله       وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املن      
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

بوعبيد سايب مقـررا    : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
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ومجيلة املدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان ومبحضر احملامي العام السيد فايدي           
 .مبساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة االدريسيعبد الغين و
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 330القرار عدد 
 1/3/2000املؤرخ يف 

 4154/92امللف التجاري عدد 
 . توجيهها–اليمني احلامسة 

اليمني احلامسة ملك اخلصم الذي ينبغي منها إثبات دفوعـه يف مواجهـة             
خصمه، فيجوز له توجيهها ولو لتفويض مـا ورد يف العقـد املـربم بـني                

 .طرفنيال
استبعاد احملكمة توجيه هذه اليمني بدعوى أن موجههـا مل يـدل بـدليل              

 ‐ال‐مضمون العقد كتايب له حصن
 باسم جاللة امللك

 ان الس األعلى
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 مـن الطالـب الزكـراوي       30/9/92بناء على طلب النقض املقدم بتـاريخ        
يف مواجهـة القـرار     ‐ام بالنـاظور  حم‐ادريس بواسطة دفاعه األستاذ القضاوي    

 يف امللـف    25/2/92الصادر عن حمكمة االستئناف بالناضـور الصـادر بتـاريخ           
 .222/91املدين عدد 

حيث يستفاد من أوراق امللف واحلكم املطعون فيه ان املطلـوب تقـدم             
 اكـرتى   23/12/88 بدعوى يعرض فيها أنه تبعا لعقد مـؤرخ يف           30/10/89بتاريخ  

 بسومة  27ال معلال للتجارة يقع بالسوق البلدي بأوالد ميمون رقم          من الطالب حم  
 درهم، تسلم منها عشرين ألف درهم غري أنه امتنع من تنفيذ            1200شهرية قدرها   

 املضمن بالعقد رغـم إنـذاره،       1/2/89التزامه بتسليم العني املكراة للمكرتي يف       
مائيت درهم كتعويض يـومي     ملتمسا احلكم عليه بتنفيذ هذا االلتزام وبأداء مبلغ         

 اىل تاريخ التنفيذ الفعلـي، فأصـدرت احملكمـة االبتدائيـة            1/2/89ابتداء من   
بالناضور حكما استجاب للطلب مع حصر التعويض يف مبلغ مخسـمائة درهـم             

 اىل تاريخ التنفيـذ، طعـن فيـه الطالـب مبقتضـى             29/9/89شهريا ابتداء من    
قتضـى اسـتئناف فرعـي مـن        استئناف أصلي ومبقتضى استئناف أصـلي ومب      

املطلوب، فأصدرت احملكمة القرار املطعون فيه الذي قضـى بتأييـد احلكـم             
 وحتميـل  30/10/89االبتدائي مع تعديله جبعل التعويض احملكوم به ساريا مـن     

 .صائر كل استئناف لرافعه
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فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة املتخذة من خرق جوهري لقواعد املسـطرة           
 .اس القانوينوانعدام األس

ذلك أن الطالب أجاب على دعوى املطلوب بأنه مل يتسلم منه سوى مبلغ             
ثالثة عشر ألف درهم دون املبلغ الوارد يف العقـد، وأن األخـري فسـخ العقـد                 
باختياره لعدم توفره على كل املبلغ، وحلصوله على حمـل آخـر وبـثمن أقـل                

امسـة للمـدعى غـري أن       مبدينة تاركست، وأن الطاعن رغم توجيهه اليمني احل       
 85 املثارة، وبذلك خرقت أحكام الفصـل        عاحملكمة رفضتها لعدم إثبات الدفو    

 .م وجعلت قضاءها عرضة للنقض.م.من ق
م يف  .م. مـن ق   85حيث انه ملا كانت اليمني احلامسة حسب نص الفصـل           

ملك اخلصم الذي ابتغى منها إثبات دفوعه املثارة يف مواجهة املطلوب، فإن من             
سوغ له توجيهها ولو هدف تفويض ما ورد يف العقد املـربم بـني الطـرفني،                امل

والقرار الذي استبعدها لعدم إدالء الطالب بدليل كتايب لدحض مضمون العقـد            
بكون الطالب قد تسلم من املطعون ضده مبلغ عشرين ألـف درهـم، ولعـدم               

ألخـري  اإلدالء بإثبات خبصوص باقي دفوعه بشأن فسخ العقـد اختياريـا مـن ا    
حلصوله على حمل آخر، واعترب بالتايل أن اليمني غري مربرة يكون قد أتى خارقا              

  .ألحكام الفصل املذكور وعرضه للنقض

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار الصادر عن حمكمة االستئناف بالناضور          

 .122/91 يف امللف املدين عدد 25/2/92بتاريخ 
احملكمة للبت فيه وهي مكونة مـن هيـأة أخـرى           وإحالة امللف على نفس     

 .وحتميل الصائر للمطلوب
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون            

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             

كانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة     بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط و      
عبد اللطيف مشبال   : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         

مقررا والباتول الناصري و عبد الرمحـان مـزور وزبيـدة الـتكالنيت ومبحضـر               
احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السـيدة فتيحـة            

 .موجب
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 375القرار عدد 
 8/3/2000ؤرخ يف امل

 888/92امللف التجاري عدد 
صرف الشيك لفائدة الغري مسؤولية ‐شيك حيمل عبارة غري قابلة للتظهري

 )نعم(البنك
" غـري قابـل للـتظهري     "حتميل البنك مسؤولية صرفه لشيك حيمل عبارة      

ومسطر تسطريا خاصا واحلال أنه غـري قابـل للصـرف سـوى لفائـدة               
 .املستفيد شخصيا

– 19/1/39من ظهري   ) فقرة أخرية  (42‐13رار ألحكام الفصلني    مسايرة الق 
 ‐نعم

 باسم جاللة امللك
 ان الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 مـن الطالـب مصـرف       13/1/92بناء على طلب النقض املقدم بتـاريخ        
يف مواجهـة القـرار     ‐حمامي بالبيضـاء  ‐املغرب بواسطة دفاعه األستاذ الكتاين    

 يف امللـف املـدين      27/6/91حمكمة االسـتئناف بأكـادير بتـاريخ        الصادر عن   
 .47/89عدد

وبناء على مذكرة جواب املطلوب يف النقض اخلازن العام للمملكة املودعة           
 . الرامية اىل رفض الطلب22/5/92بتاريخ 

حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه أن املطلوبـة الشـركة           
 بـدعوى   9/12/86ي والتدفئة املركزية تقدمت بتـاريخ       الوطنية للتجهيز  الصح   

تعرض فيها أنها فازت مبشروع جتهيز معهد احلسن الثاين للزراعـة والبيطـرة             
 ، وأنها بعد تنفيذ األعمال املنوطة  به ويف انتظار           286/78بايت ملول حتت عدد     

 درهم ضمانة إجناز املشروع فوجئت حبصول أدائـه         279.643.91اسرتجاع مبلغ   
من طرف املعهد املذكور بواسطة شيك مسحوب على اخلزينة العامـة حتـت             

 ألمرها غري أنهـا مل تتوصـل        22/6/84 بتاريخ   4037 حساب عدد    542.394عدد  
بتـاريخ  ) مصرف املغرب (بقيمته، وقد تبني فيما بعد وسيما من كتاب املطلوب          

يال مبارك   ان الشيك املذكور قد استفاد منه وسحب مبلغه السيد بور          16/6/86
شخصيا بعد أن قام بتظهري رغم عدم قابليته لـه لفائدتـه الشخصـية باسـم                
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املدعية والذي مل تعد له أية عالقة بها، ورغم ان الشيك مسطر تسطريا خاصا              
لفائدة األخرية اليت ليست بزبون لدى البنك املشار اليه، الذي يعترب مسؤوال عن             

ائدة السيد بوريال يف حني أنه غري قابل        فعله عندما قام باستيفاء مبلغ الشيك لف      
للصرف سوى لفائدة املدعية، ملتمسة احلكم على البنـك والشـخص األخـري             
بأدائهما املبلغ املذكور بالتضامن وكذا مبلغ مائة ألف درهم كتعويض مع الفوائد            

 اىل حني التنفيذ وبتحديـد اإلكـراه البـدين يف األقصـى             22/6/84القانونية من   
أصدرت احملكمة االبتدائية بأكادير حكما قضى على املدعى عليهمـا          والصائر، ف 

بأدائهما بالتضامن أصل الدين ومبلغ مخسة وعشرين ألف درهم كتعـويض مـع             
الفائدة القانونية من احلكم و الصائر واستأنفه احملكوم عليهما، فأيدته احملكمـة   

 .مبقتضى القرار املطعون فيه 
 والثانية املؤسسـتني علـى انعـدام التعليـل          فيما يتعلق بالوسيلتني األوىل   

 .وانعدام األساس القانوين، ونقصان التعليل
ذلك انه رغم أهمية ما سطر يف مقال الطالب االستئنايف ومذكراته املوجودة            
مبلف احملكمة ، فان القرار املطعون فيه مل يتطرق إليها على اإلطـالق مكتفيـا       

 مسؤولية ما حدث للسيد مبارك بوريـال        حبيثيتني ضعيفتني متمثلتني يف حتميل    
باعتباره املستفيد من الشيك والطالب باعتباره صـرف لـه الشـيك الـذي مل       
يستفد من مبلغه ومل يكن إال جمرد وسيط يف هذه العملية، وحتميله املسؤولية ال              
سند قانوين أو واقعي له إذا كان من األحرى حتميلـها للخـازن العـام للملكـة                 

 الرابطة بني املدعية ومعهد احلسن الثاين للزراعة        286/87صفقة  لوضوح بنود ال  
والبيطرة بأيت ملول اليت جاء فيها أن التعهد املدىل به من املقاولـة جيـب أن                
يتضمن رقم احلساب البنكي والبنك املخول لـه مـن طرفهـا لتلقـي مجيـع                

ـ              يت التحويالت، وان يكون هذا الرقم مطابقا للحساب الذي حتملـه الصـفقة ال
يلتجأ إليها عقد كل نزاع، وأن املراقـب العـام لاللتـزام بالنفقـات أو اجلهـة                 
املسؤولة املخول هلا االختصاص للتأشري على الصفقات يلزم مجيـع اجلهـات            
املكلفة بدفع نفقات الدولة باحلرص عليها والتأكد من تطـابق األمـر بالـدفع              

يات حتـت جـزاء عـدم      واحلواالت الصادرة عن اجلهات االدارية لتلك املقتض      
األداء ، كما يتجلى بالرجوع اىل القرار عدم األخذ بعني االعتبار الدفعني املثارين             

 .ع.ل. من ق440املتعلقني بعدم االختصاص املكاين والتشبت بأحكام الفصل 
لكن حيث ان احملكمة محلت مسؤولية صرف الشيك لكـل مـن الطالـب              

غري "وحيمل عبارة   ) املدعية(شوف  ومبارك بوريال لصدوره لفائدة شركة صوني     
قابل للتظهري ومسطر تسطريا خاصا، واحلـال ان الشـخص املـذكور الـذي              
استخلص مبلغ الشيك بعد والذي قام بتظهريه لفائدته الشخصية مل تعـد لـه              

 ورتبـت   19/1/39عالقة باملستفيدة وأبرزت ان البنك خرق بفعله أحكام ظهري          
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 أحكام  نقتضيات القانون الصريف املستمدة م    مسؤوليته، مطبقة بالتايل صحيح م    
 من الظهـري املـذكور، وملـا كانـت          42 والفقرة األخرية من الفصل      13الفصل  

احملكمة غري ملزمة بتتبع اخلصوم من خمتلف أقواهلم وحججهم للـرد عليهـا             
استقالال على كل منها، وما دام قد ثبت من خالل ما ذكر أعاله قيـام مسـؤولية                 

 فإنها أوردت الدليل الضمين املسقط ملا أثاره الطالب من قيـام            احملكوم عليها 
مسؤولية اخلازن العام للمملكة يف النازلة، مثن أنها ملا أيدت احلكم االبتـدائي يف              
باقي مقتضياته تكون قد اعتمدت مرتكزة املستبعد للدفع باالختصاص املكـاين           

انه ملا كان الطالـب ال      لثبوت ان حمل تنفيذ العقد هو موطن املدعية، ويف حني           
ينازع يف الوقائع املرتبطة باملساءلة حمل الشيك موضـوع النـزاع الـذي تـبني               

 بصرفه فانـه ال جنـاح   تحملكمة الدرجة األوىل انه حمجوز لدى اجلهة اليت قام   
 . بأخذها فيما انتهت اليه بصورة منه، فالوسيلة على غري أساسةعلى احملكم

 م.م. من ق345ملرتكزة على خرق الفصل فيما يهم الوسيلة الثالثة ا
ذلك ان القرار املطعون فيه مل يشر اىل ما إذا كانت اهليأة اليت أصدرته هي               

 .نفسها اليت ناقشته، مما يعرضه للنقض
لكن حيث ان القرار املطعون فيه أثبت يف آخره أنه صـدر دون أن تـتغري                

 .اهليئة احلاكمة أثناء اجللسات فالوسيلة غري مقبولة

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد اللطيف مشبال   : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
مقررا والباتول الناصري و عبد الرمحـان مـزور وزبيـدة الـتكالنيت ومبحضـر               
احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السـيدة فتيحـة            

 .موجب
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 365القرار عدد 
 8/3/2000املؤرخ يف 

 145/96امللف التجاري عدد 
 .االختصاص املكاين‐ الدفع–احلكم الغيايب 

صدور احلكم غيابيا وإثارة الدفع بعدم االختصاص املكاين قبل كل دفـع            
أو دفاع جيعل من شأنه ان جيعل االختصاص حملكمـة مـوطن املـدعى              

 .عليه
اإلحالة من كتابة الضبط للمحكمة اليت كانت خمتصة ترابيـا اىل حمكمـة      
أخرى غري اليت أصبحت خمتصة ترابيا ال يربر اختصـاص احملكمـة غـري              

 .ختصةامل
 باسم جاللة امللك

 ان الس األعلى
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 مـن  363بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء حبث طبق الفصل  
 .م.م.ق

 يف شأن الفرع األول من الوسيلة األوىل
حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة            

 ان املطلوب البنـك     1666/93 يف امللف عدد     7/6/94ضاء بتاريخ   االستئناف بالبي 
املغريب للتجارة والصناعة تقدم مبقال مفاده أنه سبق له أن منح الطالبة شركة             

 درهـم،   1592089.72هود اطيكسي عدة قروض، وأن حسابها أصبح مدنيا مببلغ          
) ثـاين الطالـب ال  ( تدخل حممد يونس     7/3/83ومبقتضى عقد مربم معها بتاريخ      

 درهم  320000بوصفه ضامنا متضامنا معها بأداء املبالغ املتخذة بذمتها اىل غاية           
 بكفالـة   6/4/84دون الفوائد التعاقدية كما التزم مبقتضى عقد كفالة مـؤرخ يف            

 درهـم دون الفوائـد البنكيـة التعاقديـة          250000ديون نفس الشركة اىل غايـة       
 70000م بضمان أداء ديونها اىل غاية        التز 24/10/84ومبقتضى عقد آخر مؤرخ يف      

 درهم، والتمس احلكـم عليهمـا       1110000درهم فيكون جمموع مبلغ الضمانة هو       
 مع الفوائد البنكية وحصر املبلغ بالنسبة للضامن يف مبلغ          1592089.72بأداء مبلغ   

 درهم مع الفوائد البنكية وحصر املبلـغ بالنسـبة للضـامن يف مبلـغ               1110000
 درهم كتعـويض    150000 مع الفوائد واحلكم عليهما تضامنا بأداء         درهم 110000
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وحتديد مدة اإلكراه البدين بالنسبة للضامن يف احلـد األقصـى، وبعـد جلـوء               
احملكمة االبتدائية خلربة أصدرت حكما وفق الطلب باستثناء التعـويض أيدتـه            

 .حمكمة االستئناف
م .م. من ق  27الفصل  حيث ينعى الطاعنان على القرار املطعون فيه خرق         

ذلك انه مبقتضى الفقرة األوىل من الفصل املذكور، فإن االختصـاص احمللـي             
يكون حملكمة املوطن احلقيقي أو املختار للمدعى عليـه، ومـوطن الطـالبني             

 الرتابية للمحكمة االبتدائية لعني الشق احلي احلسـين بالبيضـاء           ةيوجد بالدائر 
املدىل بها، واملطلوب تقدم بدعواه أمام احملكمة       استنادا اىل الواقع واىل الوثائق      

االبتدائية لدرب السـلطان الفـداء، والطاعنـان دفعـا بـذلك، إال ان حمكمـة                
االستئناف مل تعر هذا الدفع  أي اعتبار رغم الضرر اجلسيم الالحق بهما املتمثل              

 .يف حرمانهما من إحدى درجات التقاضي مما يعرض قرارها للنقض
كان الثابت حملكمة االستئناف بعد إيراد التعليـل ان مـوطن           حيث انه إذا    

الطالبني يوجد بدائرة ابتدائية عني الشق احلي احلسين، وان احلكم املسـتأنف            
من طرفها صدر عن ابتدائية الفداء غيابيا، وأن إثارة الدفع بعـدم االختصـاص              

سـتجب لـه    الرتايب أثري أمامها قبل كل دفع أو دفاع يف اجلوهر ومع ذلـك مل ت              
م جيعل االختصاص حملكمـة     .م. من ق  27بتعليل مساير للقانون رغم ان الفصل       

موطن املدعى عليه إذ اإلحالة خطأ من كتابة ضبط اليت كانت خمتصة ترابيـا              
اىل حمكمة أخرى غري اليت أصبحت خمتصة ال يربر اختصـاص احملكمـة غـري               

 املـذكور   27لفصـل   املختصة ويكون القرار املعتمد لتربير املخـالف خرقـا ل         
 .ومعرضا للنقض

حيث ان حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة امللف على           
 .نفس احملكمة املصدرة له

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة امللف على نفس           

ـ              ةاحملكمة املصدر  ا  له للبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئـة أخـرى طبق
 .للقانون، وحتميل  املطلوب الصائر

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة اثر احلكم املطعـون            
 . فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد الـرمحن مـزور     : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
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مقررا والباتول الناصري و زبيدة التكالنيت وحممد اكرام ومبحضر احملامي العام           
 .السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 439القرار عدد 
 22/3/2000املؤرخ يف 

 امللف التجاري
 . مسؤولية البنك–طاقة البنكية اإلشعار بالضياع الب

تعليل حمكمة املوضوع الذي استبعد شـرطا مـن الشـروط النموذجيـة             
الستعمال البطاقة البنكية املتعلق بـاألداء بشـهادة الضـياع أو السـرقة             
املسجلة لدى مصلحة الشرطة باعتبارها له جمرد إجراء إضايف أو تأكيدي           

 .‐نعم–ال يبعد مسؤولية البنك 
عدم إدالء البنك مبا يثبت إعطاءه تعليماتـه جلميـع وكاالتـه والبنـوك               
املنخرطة يف نظام الفيزا إليقاف استعمال البطاقة الضائعة يـربر احلكـم            

 .‐نعم–مبسؤوليته 
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى 
 وبعد املداولة طبقا للقانون،

 .يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني
حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               

 أن  3605/95 يف امللـف     3283:  حتـت عـدد      28/7/98استئنافية البيضاء بتاريخ    
السيد لفضيل حممد والسيدة الغزاوي ليلى تقدما مبقال لدى ابتدائيـة البيضـاء             

ني للمؤسسة البنكية    يعرضان فيه أنهما كانا زبونني قدمي      27/12/1994أنفا بتاريخ   
وعلى إثر ضـياع بطاقتهمـا      " وكالة رحال املسكيين  "القرض العقاري والسياحي    

 أشهر الوكالة املذكورة بالضياع يف اليـوم        21/11/93الشخصية انرتبنك فيزا يوم     
 من الشروط العامة الستعمال     5املوايل على الساعة الثامنة مساء طبقا للفصل        

رضها على كل العمليات املنجزة بواسطتها وأنهمـا        البطاقة املذكورة وسجال تع   
راسال املؤسسة البنكية فلم تأخـذ بعـني االعتبـار ال التصـريح بالضـياع وال                
املراسالت وتكون مسؤولة عن املبالغ اليت أديت بعد إشعارها بالضياع ملتمسني           

 درهـم الـذي ميثـل املبلـغ         26363،10احلكم بأداء املدعى عليها هلمـا مبلـغ         
 . درهم كتعويض2000وب بعد اإلشعار بالضياع ومبلغ املسح

فأصدرت احملكمة حكما قضى برفض الدعوى لعدم اإلدالء بشهادة الضياع          
املسجلة لدى مصلحة الشرطة ألغته احملكمة االستئنافية بقرارها املطعون فيه          
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وقفت بإلغاء احلكم املستأنف واحلكـم مـن جديـد بـأداء املسـتأنف ضـده                
 . درهم كتعويض2000 درهم ومبلغ 26363،10غ للمستأنفني مبل

حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه خرق قاعدة قانونية خاصـة            
وانعدام التعليل وعدم استناد التعليل على الواقع بدعوى أنه أسس قضاءه على            
إعطاء تفسري مغاير ملا تنص عليه الشروط النموذجية العامة الستعمال البطاقة           

لرجوع ملقتضيات البند اخلامس مـن الشـروط النموذجيـة العامـة            البنكية وبا 
الستعمال بطاقة الشباك البنكية يتضح أن مسؤولية صاحب البطاقـة يف حالـة             
ضياعها منه ال تنص إال بتحقيق شرطني متالزمني هما إشعار الوكالـة البنكيـة              

ضـائية  بالضياع واإلدالء بشهادة الضياع أو السرقة املسجلة لدى الضـابطة الق          
واملطلوبني مل ينجزا الشرط الثاين بعدم إدالئهما بشهادة الضياع املسجلة لدى           
الشرطة والقرار اعترب أن إشعار املؤسسة العارضة كاف للقـول ألن مسـؤولية             
املطلوبني أصبحت منعدمة خالفا للبند اخلامس املذكور مع أن خلفية التمسك           

لباب على األشخاص حبسن النية     بالتصريح بالضياع لدى الشرطة متكن يف سد ا       
الذين يدعون ضياع البطاقة ويستمرون يف استعماهلا خـارج نطـاق الشـبابيك             
البنكية وقع أنه أمام وضوح النص ال جمال لالجتهاد إضافة إىل أن القرار استبعد              
الشرط الثاين من البند اخلامس املتعلق بالشروط النموذجية الستعمال البطاقة          

نه كان على املؤسسة أن تعمل على إيقاف العمل بالبطاقـة فـور             أ"البنكية بعلة   
مع أن العارضـة أعطـت فعـال جلميـع          " توصلنا باإلشعار بالضياع من الزبون    

وكاالتها بإيقاف استعمال البطاقة الضائعة كما أخطرت بـذلك مجيـع البنـوك             
املنخرطة يف نظام فيزا ورغم ذلك مل يتم إلقاء القبض علـى البطاقـة لكونـه                
حائزها كان يستعملها فقط يف احملالت التجارية دون الشبابيك البنكية ولـو مت             
التصريح بالضياع لدى الشرطة لتم إلقاء القبض على مسـتعملها وأن التعليـل             
الذي اعتمده القرار الستبعاد تطبيق البند اخلامس من الشروط العامة ال يستند            

 .إىل الواقع وكل ذلك يعرض القرار للنقض
يث إن إبعاد القرار للشرط الثاين مـن البنـد اخلـامس للشـروط              لكن ح 

النموذجية الستعمال البطاقة البنكية واملتعلق باإلدالء بشهادة الضياع أو السرقة          
أنه جمرد إجراء إضـايف أو تأكيـدي ال         "املسجلة لدى مصلحة الشرطة كان بعلة       

شبابيك البنكية اليت   وهو تعليل ينطبق على االستعمال يف ال      " يبعد مسؤولية البنك  
مل تدل الطالبة مبا يثبت إعطاء تعليماتها جلميع وكاالتها والبنـود املنخرطـة يف        
نظام فيزا بإيقاف استعمال البطاقة الضائعة كما ورد بالوسيلة، كما ينطبق على            
االستعمال يف احملالت التجارية اليت يتعذر استعماهلا فيهـا مـن الغـري لتكفـل               

 التوقيـع   ةكد من هوية املستعمل حتت مسؤوليته ومبسـابق       صاحب املتجر بالتأ  
عليها بالتوقيع على الفاتورة أما التعليل املنتقد فيهم تربير مسـؤولية الطالبـة             

 . فيكون القرار معلال والوسيلتان على غري أساس
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 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل رافعه الصائر

جللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله         وبه صدر القرار وتلي با    
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

زبيدة تكالنيت مقررة   : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
لعـام  والباتول الناصري وعبد الرمحن مزور وحممد احلارثي ومبحضر احملامي ا         

 . السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب
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 426القرار عدد 
 22/3/2000املؤرخ يف 

 1716/99: امللف التجاري عدد 
 )نعم( من العهد الدويل 11 تطبيق الفصل –اإلكراه البدين 

 من العهد الدويل املصادق عليه مـن        11مدلول املخالفة ؟ألحكام الفصل     
 يتيح حتديـد    18/11/79 ومن املغرب بتاريخ     16/2/66تاريخ  األمم املتحدة ب  

 .مدة اإلكراه البدين يف حق املدين القادر على الوفاء أو املمتنع عنه
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى،
 وبعد املداولة طبقا للقانون،

 مـن  363بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء حبث طبق الفصل  
 .ق م م

 أن الوسيلتني جمتمعتني،يف ش
حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصـادر عـن             

 أن  395/99:  يف امللف عـدد      18/10/99حمكمة االستئناف التجارية بفاس بتاريخ      
املطلوب البنك املغريب للتجارة اخلارجية تقدم مبقال مفاده أن الطالب خالـد            

 درهم املرتتب عـن عـدة تسـهيالت         1244790،49هاروين زبونه مدين له مبلبغ      
 درهم املتعلق بقيمة أربعة شيكات سـلمها لـه يف إسـم             778070وقروض مببلغ   

 466720،40هاروشي حسن رجعت بدون أداء والتمس احلكم عليه بأدائه له مبلغ            
 إىل يـوم التنفيـذ      31/3/98 ابتداء من تـاريخ      14درهم مع الفوائد البنكية بسعر      

جبار يف األقصى، فأصدرت احملكمة التجارية حكما قضى علـى          وحتديد مدة اإل  
 درهم من قبل الرصيد املدين حبسـابه مـع الفوائـد            466720،49املدعى مبلغ   
 إىل يوم التنفيذ واإلجبار يف األدىن وبرفض  4/1/98 عن املدة من     14البنكية بسعر   

 .باقي الطلبات، أيدته حمكمة االستئناف
 179186رار املطعون فيه خرق الظهـري رقـم         حيث ينعى الطاعن على الق    

 بنشر امليثاق الدويل املتعلـق بـاحلقوق االقتصـادية          79 نونرب   8الصادر بتاريخ   
واالجتماعية والثقافية وامليثاق الدولية املتعلـق بـاحلقوق املدنيـة والسياسـة            

 وعدم االرتكـاز علـى أسـاس قـانوين          16/12/1966املربمني بنيويورك بتاريخ    
ال جيـوز   " من االتفاقية املذكورة ينص على أنه        11التعليل إذ أن الفصل     وانعدام  
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، وبنـاء علـى     "سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي         
ظهري املصادقة على التعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية تكـون            

 يف القضايا املدنيـة      املتعلقة بتطبيق اإلكراه البدين    1961 فرباير   20فصول ظهري   
قد ألغيت فيما يتعلق وحمكمة االستئناف عللت حتديد اإلكراه البدين بأن األمر ال             
يتعلق بتنفيذ اإلكراه البدين وإمنا بتحديد مدته فاعتمدته تفسريا غري سليم مفاده            
أن االتفاقيات الدولية املذكورة تنص على عدم الزج بأي شخص يف السجن لعلة             

ى الوفاء بالتزاماته ومل حيرم إلزام احملاكم بعـدم حتديـد مـدة             عدم قدرته عل  
اإلكراه البدين، وأن حتديد احملكمة ملدة اإلكراه البدين يعد أمـرا مـن القضـاء               
بتطبيقه يف حالة عدم األداء، وما قضى به قرارها من حتديـد اإلكـراه يشـكل                

 اإلكراه يشكل   نتيجة غري صحيحة ملقدمة األداء، وما قضى به قرارها من حتديد          
 .نتيجة غري صحيحة ملقدمة غري صحيحة ، مما يعرضه للنقض

 16/12/66 من ميثاق األمم املتحدة املؤرخ يف        11لكن حيث لئن كان الفصل      
 18/11/79املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية املصادق عليه من املغرب بتاريخ          

ى الوفـاء بـالتزام     ال جيوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته عل        "يقضي بأنه   
، فإنه ليس بامللف ما يفيد أن الطالب ادعى وأثبت أنه غري قادر علـى               "تعاقدي

الوفاء بالتزامه التعاقدي اجتاه املطلوب ومن مت فإنه وطبقا ملفهـوم املخالفـة             
للميثاق املذكور ميكن حتديد مدة اإلكراه يف حق املدين القادر علـى الوفـاء أو               

لة القانونية احملضة املستفادة من واقع امللـف والثابتـة          املمتنع منه، وبهذه الع   
لقضاة املوضوع يعوض بها الس األعلى العلة املنتقدة وتكون الوسيلة األوىل           

 .على غري أساس والثانية بدون أثر

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل الطالب الصائر

ية املنعقدة بالتاريخ املـذكور أعـاله       وبه صدر القرار وتلي بالس العلن     
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة عبـد الـرمحن مـزور              
مقررا والباتول الناصري وعبد اللطيف مشبال وزبيدة تكالنيت ومبحضر احملامي          

 .دة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجبالعام السي
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 486القرار عدد 
 29/3/2000املؤرخ يف 

 2991/94امللف التجاري عدد  
 خضـوعه ألحكـام     – عدم حتقق شرط املـدة       –كراء حمل معد للتجارة     

 .25/12/1980ظهري 
 5احملل املعد للتجارة الذي مل يتحقق بشأنه شرط املدة موضوع الفصل            

 منه الذي يقضـي بتطبيـق       41 خيضع ألحكام الفصل     24/5/55  من ظهري 
 25/12/80 على كراء هذا احملل والذي نسخ أحكامه ظهـري           5/5/85ظهري  

 من قانون   688وتطبق بالتايل أحكامه على ذلك الكراء بدل أحكام الفصل          
 .االلتزامات والعقود املعتمدة من حمكمة املوضوع
 باسم جاللة امللك

 لى إن الس األع
 وبعد املداولة طبقا للقانون، 

 يف شأن الشق األخري من الوسيلة الثانية،
حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمـة             

 أن السـيد    739/93:  يف امللـف عـدد       22/2/1994االستئناف بالناظور بتـاريخ     
ليـه الوجيـاين    عركوب عبد القادر تقدم مبقال يعرض فيه أنه أكرى للمدعى ع          

 الناضـور وأنـه     487أمحد احملل املعد للتجارة الكائن بشارع احلسن األول رقم          
قام بإحداث تغيريات باحملل كما أن املدعى يف حاجـة إىل احملـل السـتغالله               
شخصيا ملتمسا احلكم بفسخ العالقة الكرائية وإفراغ املدعى عليه من احملـل             

هم عن كل يـوم تـأخري مـع النفـاذ            در 100موضوع النزاع حتت غرامة قدرها      
والصائر، فأصدرت احملكمة االبتدائية حكمـا بـرفض الطلـب ألغتـه حمكمـة              
االستئناف وقضت بفسخ العالقة الكرائية وبإفراغ الطالب من احملـل موضـوع            

 .النزاع هو ومن يقوم مقامه مع حتميله الصائر ورفض باقي الطلبات
ون مـن عـدة وجـوه ظهـري         حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القـان       

 ذلك أنه حىت على االفرتاض جدال بكون احملل         1980 دجنرب   25 وظهري   24/4/55
 وبالتايل ليس حمال جتاريا فإنه حـىت        24/5/55موضوع الدعوى ال خيضع لظهري      

 من ق ل ع بأي وجـه        688على هذا االفرتاض فإنه ال خيضع ملقتضيات الفصل         
 25/12/1980 وإما أن خيضع لظهري      24/5/55من الوجوه فإما أن خيضع لظهري       
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ففي مجيع االحتماالت ال خيضع لقانون االلتزامات والعقود والقول خبالف ذلك           
 .يعد خرقا للقانون وتعليال فاسدا يوازي انعدامه

حيث أن حمكمة املوضوع ملا ثبت هلا أن حمل النـزاع معـد للتجـارة وأن                
 يتحقق إذ عقد الكراء ابتدأ       مل 24/5/55 من ظهري    5شرط املدة موضوع الفصل     

 وبـذلك مل    26/2/1991 واإلنذار مت التوصل به بتاريخ       1/3/89مفعوله من تاريخ    
 القاضية  41يصبح حمميا بالظهري املذكور، كان عليها اعتماد مقتضيات الفصل          

 على كراء احملالت املعدة للتجارة الـيت مل تتـوفر بهـا             5/5/28بتطبيق ظهري   
 الذي  25/12/80املذكور ذلك الظهري الذي نسخ بظهري       شروط الفصل اخلامس    

تطبق أحكامه على ذلك الكراء والقرار املطعون فيه الذي اعتمـد مقتضـيات             
 يكون خارقا هلذا األخري     25/12/80 من ق ل ع بدل مقتضيات ظهري         688الفصل  

 .وعرضة للنقض

 هلذه األسباب
يل املطلـوب يف    قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه مع حتم        
 .النقض بالصائر وإحالة القضية على حمكمة االستئناف بوجدة

كما قرر إثبات حكمه هذا مبحكمة االستئناف بوجدة إثر احلكـم املطعـون             
 .فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
باط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة      بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالر     

والبـاتول الناصـري    : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
مقررة مشبال عبد اللطيف، وعبد الرمحن مزور وزبيـدة الـتكالنيت ومبحضـر             

 .احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب
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 508القرار عدد 
 29/3/2000 يف املؤرخ

 4342/93: امللف التجاري عدد 
 .صفته يف الدعوى‐مدلوله‐الشخص املعنوي

الشخص املعنوي يتقاضى بواسطة ممثله وفق القانون أو النظام األساسي،          
ومدلوله أن املمثل ال يعترب نائبا عنه بل يعين أن اإلجراءات اليت يباشـرها              

ليـه، فـال يعتـرب املمثـل        تعترب صادرة من الشخص املذكور أو املوجهة إ       
 .طرفا يف الدعوى بل يبقى الشخص املعنوي هو الطرف فيها

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

  طبقا للقانون،ة وبعد املداول
 من طرف شركة سيدمياك     10/11/93بناء على طلب النقض املقدم بتاريخ       

لصـادر عـن    بواسطة دفاعها األستاذ الكوهن حمام بفاس يف مواجهـة القـرار ا           
 49/91 يف امللفني املدنيني املضمومني      14/7/92حمكمة االستئناف بفاس بتاريخ     

 .  62/91و
فيما يهم الوسيلة الفريدة املتخذة من عدم ارتكـاز القـرار علـى أسـاس               

 من ق م    1‐345قانوين، سوء التعليل املوازي النعدامه، خرق مقتضيات الفصلني         
 .م

ترب للرد على ما أثارته الطالبة بشأن الصفة        ذلك أن القرار املطعون فيه اع     
 ذات مسؤولية   – جمهولة اإلسم    –أن الدعوى وجهت أساسا ضد شركة سيدمياك        

حمدودة باعتبارها املدينة باملبالغ املرقومـة بالشـيكات املـدىل بهـا كسـند              
للمديونية وأن رفع الدعوى بهذه احلالة يعترب كافيـا إلثبـات صـفته املوجهـة               

، وذكر اسم املمثل القانوين للشركة إمنا هو زياد ال أثر لـه علـى               الدعوى ضدها 
صفة املدينة، فيكون ما سار عليه القرار بهذا الشأن غـري مؤسسـة وخمـالف               

 ق م م ألن الدعوى وجهت ضد الشـركة يف         13‐1للقانون وسيما أحكام الفصلني     
ـ              حة شخص ورثة املسفر احلسني دون ذكر الورثة، ودون تيقن احملكمة مـن ص

ذلك خاصة وأن الشركة أصبحت يف ملكية جمموعة من الورثة من بينهم والـدة              
 –العابد  : اهلالك وأرملته لطيفة التويزي وطفلته هند وعصبته أشقاؤه وشقيقاته          

 بهية مث أن القرار اعترب ما أثارته الطالبـة بكـون            – خدجية   – عز الدين    –رشيد  
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 وجه الضمان ال ميكن مساعـه       الشيكات موضوع الدعوى كانت قد سلمتها على      
مادم أن تلك السندات هي أداة وفاة دون أن يـرد بشـكل واضـح كـون تلـك                   
الشيكات يتوقف أداؤها على تسوية وضعية األوراق الرمادية وهي سندات ملكية           
اجلرارات املباعة من الطالبة اليت كانت متانع املطلوبة يف تسويتها مما يفقـدها             

سندات املذكورة اليت تعترب مثنا لتلك اآلالت، وقد اكتفى         احلق باملطالبة بقيمة ال   
القرار بالقول أنها وسيلة وفاء وسند املديونية دون أن يرد على ما أثاره الطالبـة               
بشأن انعدام صحة مصدره، فأتى بذلك خارقا لألحكام القانونية املشار إليهـا،            

 .عرضة للنقض
ن اخلصومة وجهت ضد    لكن حيث أنه خبصوص الشق األول من الوسيلة فإ        

املطالبة وهي شركة أموال ينمحي فيها االعتبار الشخصي للشركاء، وإذا كانـت            
القاعدة أن الشخص املعنوي بتقاضي عن طريق ممثله وفق القـانون أو نظـام              
أساسي، فإن هذا املمثل ال يعترب نائبا عنه، بل يعين أن اإلجراءات اليت يباشـرها               

ص املذكور أو موجهة إليه، فال يعتـرب طرفـا يف           تعترب صادرة مباشرة من الشخ    
الدعوى، بل يبقى الشخص املعنوي هو الطرف فيها، فال تأثري بالتايل على صحة             
الدعوى ما أثري بشأن عدم ذكر كل ورثة مـديرها أو التـيقن مـنهم طاملـا أن                  
احملكمة اعتربت وعن صواب أن رفع الدعوى على حالتها يعترب كافيـا إلثبـات              

دعى عليها، وأن ذكر اسم ممثلها القانوين إمنا هو زيادة ال تأثري له علـى               صفة امل 
صفة املدينة، ويف حني خبصوص الشق الثاين من الوسيلة فإن ما تضمنه إمنا أثري              

 .ألول مرة أمام الس فهو غري مقبول ومبا يف الوسيلة غري قائم على أساس

 هلذه األسباب
 .حتميل رافعته الصائرقضى الس األعلى برفض الطلب، و

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد اللطيف مشـبال    : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة       
بد الرمحن مزور وزبيدة تكالنيت ومبحضر احملـامي        مقررا والباتول الناصري وع   

 .العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب
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 552القرار عدد 
 5/4/2000املؤرخ يف 

 3220/94امللف التجاري عدد  
 .‐ مهام عون التنفيذ–تقليد عالمة جتارية 

 وما بعـده    133ل  العون املكلف يف نطاق املهام احملددة له مبقتضى الفص        
 مؤهل بإجراء احلجز والوصـف للبضـاعة موضـوع          23/6/1916من ظهري   

 .دعوى التقليد
قيام العون باملقارنة بني احملجوز والبضاعة موضوع اإلدعـاء هـو مـن             

 .اختصاص معاينة القضاء أو اخلربة القضائية إن تعلق األمر مبسألة فنية
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 داولة طبقا للقانون،وبعد امل

 .يف شأن الوسيلة الثانية
حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمـة             

 أن شـركة    2255/93:  يف امللـف عـدد       16/5/1994االستئناف مبراكش بتـاريخ     
تقدمت مبقال تعرض فيه أنها مشهورة على الصعيد الـدويل          " فويطون وأبناؤه "

تتصف بثوب امسر   " بكاح فيوطون "شهرة واسعة حتمل اسم     بصنع حقائب ذات    
حيمل عالمات جتميلية وحريف ل ف وأن ثـوب فويطـون ويوجـد مضـمونا يف                

 واـدد بتـاريخ   22/7/69 بتاريخ 360016: املغرب لدى التسجيل الدويل عدد     
 ملدة عشرين سنة وأنه بلغ إىل علمها أن بعض املتاجر باملغرب تبيـع              22/7/89

 وتصنعها حتتوي على مجيع خصائص ثوب فويطون وهذا العمل يعترب           منتوجات
 17/4/92تزييفا وتزويرا لعالمتها، وأن حمضر احلجز الوصفي احملـدد بتـاريخ            

ينص على أن السيد لكماسي مصطفى مصطفى يبيع حقائب من ثـوب لـويس              
 وما يليـه    120فويطون وهو كاف إلثبات كون سيلفانيل نيفرتييت خرقت الفصل          

 وأن السمعة اليت تتوفر عليها منتوجات املدعية أصـبحت          23/6/1916 ظهري   من
مهددة نظرا للتشابه املوجود بني حقائبها واحلقائب املقلدة ونظرا للشـكايات           
اليت تتوصل بها من لدن أشخاص اشرتوا حقائب فويطون خالية من كل جـودة              

كماسـي قـام ببيـع      حيملونها مسؤولية إنتاج سيئ لذا تلتمس احلكم بأن السيد ل         
حقائب أو منتوج مقلدا ثوب مقلدا ثوب فويطون واحلكم عليه أن يتوقـف عـن               
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 درهم مع حفظ حقها يف رفع التعويضات        100000هذا البيع حتت غرامة قدرها      
إذا اكتشفت أن الضرر أكرب، مع الصائر واإلكراه والنفـاذ املعجـل، فأصـدرت              

ليه بالتوقف عن بيع احلقائـب أو       احملكمة االبتدائية حكما قضى على املدعى ع      
أي منتوج يقلد ثوب فويطون حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها درهم عن كـل              
يوم تأخري، وحبجز وحتطيم املنتوجات املصنوعة من الثوب املذكور، وأن يؤدي           

 درهم مع حتميله الصائر يف حدود املبلغ الصائر يف          5000للمدعية تعويضا قدره    
 م بـــه وحتديـــد اإلكـــراه البـــدين يف األدين حـــدود املبلـــغ احملكـــو

 .أيد استئنافيا
حيث ينعي الطاعن على القرار نقصان التعليل ذلك أنه دفـع بـأن عـون               
التنفيذ غري مؤهل لفحص املنتوجات واجلزم ما إذا كانت مصنوعة مـن ثـوب              
مقلد وما إذا كان هو نفس الثوب املزعوم أن املطلوبـة يف الـنقض متتـع فيـه                  

 واعترب أن احملضر الوصفي ال حجيـة فيـه إلثبـات املنافسـة غـري                باحلماية،
املشروعة اليت تثبت بعرض احملجوزات على فنيني خمتصـني إال أن احملكمـة             
اعتربت أن حمضر احلجز الوصفي قد حرر من طرف عون خمتص عاين وجـود            

ة اختالف كبري يف جودة اجللد بني السلعة املعروضة مبقارنتها بالعينية املوجـود           
بامللف، وهو تعليل فاسد وناقص ألن العون غري خمتص بذلك، وأنـه ال السـلعة          
املقلدة وال املعروضة مل تعرض على القضاء لبيان الفرق مما تكون معه احملكمة             

 .قد عللت قرارها تعليال خاطئا يربر نقضه
حيث إن القرار املطعون فيه رد الدفع بكون عـون التنفيـذ غـري مؤهـل                

أن حمضـر احلجـز     : "التقليد على البضاعة احملجـوزة بعلـة        إلضفاء صبغة   
 مـن عـون     62/92:  يف ملف التنفيذ عـدد       27/4/1992الوصفي احملرر بتاريخ    

 والـذي قـام     23/6/1916 وما بعده من ظهري      133التنفيذ املختص طبق الفصل     
حبجز البضاعة احلاملة للعالمة اخلاصة باملطلوبة وقارنها بالعينيـة املوجـودة           

يف حني أن العون مؤهـل إلجـراء        "مللف فالحظ وجود اختالف كبري يف جودة        با
احلجز والوصف وليس مؤهال للمقارنة بني احملجوز وما ادعى تقليده الذي هـو             
من اختصاص معاينة القضاء أو خربة قضائية أن تعلق األمر مبسألة فنيـة، ممـا               

 .يكون معه القرار معلال تعليال ناقصا وعرضة للنقض
إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالـة القضـية           حيث  

 .على نفس احملكمة

 هلذه األسباب
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قضى الس األعلى بنقض القـرار املطعـون فيـه وبإرجـاع القضـية              
واألطراف على نفس احملكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي مكونـة مـن هيـأة               

 . أخرى، مع حتميل املطلوبة يف النقض بالصائر
رر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون           كما ق 

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

والبـاتول الناصـري    : ين السادة   من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشار      
مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرمحن مزور وزبيـدة تكالنـيت، ومبحضـر             

 .احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب
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 588القرار عدد 
 12/4/2000املؤرخ يف  

 3225/94امللف التجاري عدد 
 ثبـوت سـوء     –سم أو العالمة التجارية      تقليد اال  –املنافسة غري املشروعة    

 ).ال(النية أو حسنها 
يكون خطأ الطالب باستعمال العالمة اخلاصة باملطلوب قائما، وال ينفعه          
ما متسك به من كونه حسن النية، إذ أن مسألة تأكد احملكمة املدنية مـن               

 . ليست مشروطة–) بكسر الالم(حسن نية أو سوء نية بائع بضاعة مقلدة 
 من ق ل ع رتب التعويض عن جمرد استعمال االسم أو العالمـة              84 الفصل

 .‐نعم–التجارية دون اشرتاط توافر عنصر سوء النية 
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى،
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 يف شأن الوسيلة األوىل، 
حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن               

 3068/93:  يف امللف عـدد      1402:  حتت عدد    16/5/94افية مراكش بتاريخ    استئن
 أبريـل   27تقدمت مقال لدى ابتدائية مراكش بتاريخ       " فويطون وأبناؤه "أن شركة   

 تعرض فيه أنها مشهورة على الصعيد الدويل بصنع حقائـب ذات شـهرة              1992
ويوجـد مصـونا    واسعة نظرا جلودتها وأن ثوبها مت إيداعه على الصعيد الدويل           

 واـدد   22/7/69 الواقـع بتـاريخ      360016: باملغرب بالتسجيل الدويل عدد     
 ملدة عشرين سنة وأنه بلغ إىل علمها أن بعض املتاجر باملغرب            22/7/89بتاريخ  

تبيع منتوجات وتصنعها حتتوي على مجيع خصائص ثوب فويطون ذلك يكـون            
 من لدن قسم التبليغات     1/4/92خ  تزييفا وتزويرا لعالمتها، وقد حرر حمضر بتاري      

والتنفيذات القضائية يتضمن أنه اتصل بالسيد عطار حممد الذي اعـرتف بأنـه             
يبيع حقائب مصنوعة من ثوب لويس فويطون وذلك احملضر كاف إلثبات كـون   

 وما يليه منه اليت متنع      120 خاصة للفصل    23/6/1916كالوري للجلد خرق ظهري     
 وقع إيداعها من لدن مالكها وتلك الوضعية أحلقت         على أي كان استعمال عالمة    

بها ضررا كبريا ألن التشابه املوجود فيما خيص احلقائب جيعل الزبناء يشـرتون             
حقائب فويطون ظانني أنها هي احلقيقة يف حني يتعلق األمر بتزويـر ال حيتـوي               
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على أية جودة ويطيح بسمعتها ملتمسة احلكم أن السيد عطار حممد قام ببيـع              
حقائب ومنتوج يقلد ثوب فويطون وأن ذلك يكون تزويرا وتزيفا يف العالمة وفعل             
املنافسة غري املشروعة وأن عليه التوقف عن البيع مبجرد صدور احلكم حتـت             

 يوما يقع جتديـدها     30 درهم عن كل يوم تأخري ملدة        100غرامة تهديدية قدرها    
طـون أينمـا وجـدت،      واألمر حبجز وحتطيم املنتوجات املصنوعة بثـوب فوي       

 . درهم كتعويض100000واحلكم على املدعى عليه بأدائه هلا مبلغ 
فأصدرت احملكمة حكما قضى على املدعى عليـه بـالتوقف عـن بيـع              

 درهم  100احلقائب أو أي منتوج يقلد ثوب فويطون حتت غرامة تهديدية قدرها            
ملـذكور،  عن كل يوم تأخري وحجز وحتطيم املنتوجات املصنوعة من الثـوب ا           

 درهم كتعويض وحتديـد مـدة اإلكـراه         7000وأداء املدعى عليه للمدعية مبلغ      
البدين يف األدىن، استأنفه املدعى عليه فأيدته احملكمـة االسـتئنافية مبقتضـى             

 .قرارها املطعون فيه
حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه خرق القانون خبرق الفصلني           

طرة املدنية بدعوى أن املطلوبة تقدمت بدعواها يف         من قانون املس   334األول و   
مواجهته مبقال ال يتضمن إال مطالب وحمضر احلجز التحفظي وذلـك ال يرقـى        
ملستوى الوثيقة أو السند الذي يفيد تواجد املطلوبة وقيامهـا بصـفة قانونيـة              
كشركة مساهمة وكان لزاما على احملكمة أن تثري تلقائيا انعدام صفتها واحلكـم             

عدم قبول طلبها إعماال ألحكام الفصل األول من قانون املسطرة املدنية، كمـا             ب
 من ق م م يوجب اختاذ املستشـار املقـرر اإلجـراءات جلعـل               334أن الفصل   

القضية جاهزة للحكم واألمر بتقدمي املستندات اليت يرى ضرورتها للتحقيـق يف            
وجوب إنذار الطرف   الدعوى وأن امللف خال مما يوجبه الفصل املذكور خاصة          

 من ق م م مما يشكل خرقـا للفصـل           1بإصالح املسطرة عمال بأحكام الفصل      
 فإن مـدة    23/6/1916 املذكور إضافة إىل أنه تطبيقا لظهري        334األخري والفصل   

 سنة تبتدئ من تاريخ التسـجيل الـدويل أن مـن تـاريخ              20احلماية تنحصر يف    
لتسجيل أو التجديد يعكس انعدام أهلية      التجديد وإعماال ملفهوم املخالفة فعدم ا     

التقاضي لدى مدعي املصلحة وملف النازلة خال مما يفيد التسجيل الـدويل أو             
التجديد املدعى به مما يعكس انعدام صفة املطلوبة، واخلرق الصريح للقـانون            

 .املوجب للنقض
لكن، حيث إن الدفع بعدم إثبات وانعدام األهليـة للتقاضـي مـن طـرف               

ة مل يسبق إثارتهما استئنافيا وإمنا أثري ألول مرة أمام الـس األعلـى،              املطلوب
 مـن ق م م وعـدم إشـارة         334وخبصوص ما يثريه الطاعن حول خرق الفصل        

القرار إلنذار الطرف بإصالح املسطرة، فإن أهلية وصفة املطلوبة مل تكن حمل            
حلكـم  نقاش حىت ميكن للقاضي مطالبتها بتصحيح املسـطرة خصوصـا أن ا           
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االبتدائي أثبت يف تعليالته معاينته لشهادة املكتب الدويل حلماية امللكية األدبيـة            
 وجددتـه بتـاريخ     22/7/69 خجبنيف املتضمنة إيداع املطلوبة ملنتوجاتها بتاري     

 مما تكون معه الوسيلة غري مقبولة يف فرعها األول وعلى غري أساس يف              22/7/89
 .الباقي

 ،يف شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه نقصـان التعليـل املـوازي             
النعدامه ذلك أن قرار حمكمة االستئناف تبين علل احلكم االبتـدائي املسـتأنف             
وحيثياته وأسبابه بصريح العبارات الواردة يف حيثيات القرار إال مـا أثـري بشـأن            

رقـا صـرحيا حلقـوق      عنصر التدليس يف املنافسة غري املشروعة مما يشكل خ        
 مـن ق    84الدفاع إذ أن الطاعن ضمن مقاله دفوعا تتعلق مبجال تطبيق الفصل            

 23/6/1916 وما بعده مـن ظهـري        120ل ع الذي يستدعي توافر عناصر الفصل        
املتعلق بامللكية الصناعية وهي دفوع كانت تستدعي جواب احملكمة عنها ملـا            

تفى القـرار بتـبين حيثيـات احلكـم         هلا من أثر على مسار النازلة ومع ذلك اك        
االبتدائي إضافة إىل أن حمكمة االستئناف إذا كانت تعترب التدليس قائما من خالل             
حجز البضاعة فإنها تكون قد أعطت مفهوما خمالفا ملا اسـتقر عليـه الفقـه               
والقضاء يف حتديد املقصود من التدليس والذي يعرف بأنـه اسـتعمال احليـل              

تعاقد يف غلط حيمله على التعاقد وجبعل العقد قابال لإلبطال          واخلداع إليقاع امل  
ومل تربز احملكمة أن الحظت اخلداع يف علمـه وقـد أثبـت             ) الفصل من قل ع   (

بفاتورات شراءه للبضاعة عن شركة جتارية وصناعية معرتف بها ومصرح بها يف            
 السجل التجاري هي مؤسسة الصناعات اجللدية ومل جتب عن دفوعه املثـارة           

يف املقال االستئنايف مع أنها ملزمة بالنظر فيما تناولته أسـباب االسـتئناف ممـا               
 345يكون معه قرارها ناقص التعليل املوازي النعدامه وخمالفا ألحكام الفصـل            

 .من ق م م وحلق الدفاع وعرضة للنقض
لكن، حيث خالف ملا ينعاه الطاعن فإن حمكمة املوضوع مبقتضى القـرار            

واحلكم االبتدائي املؤيد أجابت عما أثاره فيما خيص جمال تطبيق          املطعون فيه   
 23 وما يليه من ظهـري       120 من ق ل ع وضرورة توافر عناصر الفصل          84الفصل  

بكون خطأ املدعى عليه باستعمال العالمة اخلاصة باملدعية قائمـا          " 1916يونيو  
ـ             لعة مـن لـدن     وال ينفعه ما متسك به من كونه حسن النية باعتباره اشرتى الس

شركة معروفة بالبيضاء استنادا على أن مسالة التأكد من حسن النية ومن سوئها             
 مـن ق ل ع      84ليست مشروطة أمام احملكمة املدنية بدليل ما جاء يف الفصـل            

الذي رتب التعويض عن جمرد استعمال االسم أو العالمة التجارية دون اشـرتاط             
 إليه قد طبقت وعن صواب مقتضيات       وهي فيما ذهب  ..."توفر عنصر سوء النية     
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 من ق ل ع ويكون قرارها معلال تعليال كافيا والفرع األول ومن الوسيلة              84الفصل  
 .غري مقبولة والثاين على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل رافعه الصائر
املـذكور أعـاله    وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ          

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
وزبيدة تكالنيت مقررة   : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         

وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرمحن مزور، ومبحضر احملامي          
 .مبساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجبالعام السيدة فاطمة احلالق و
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 671القرار عدد 
 26/4/2000املؤرخ يف 

 231/92امللف التجاري عدد 
 مواجهة املشرتي   – شراء أصل جتاري     –تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة      

 ).ال(بأمر استعجايل 
تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة وسيلة أقرها املشرع إلقرار مبدأ نسبية           

 .ولة دون أن يسري أثرها بالنسبة للغرياألحكام واحليل
املتعرض الذي اشرتى األصل التجاري حمل النزاع يف تـاريخ سـابق علـى           
شراء الطالب يعترب غريا، فال يواجه باألمر االستعجايل املطعون فيه بهذه           

 .الوسيلة الذي قضى لفائدة األخري بإفراغ احملكوم عليه من األصل
 باسم جاللة امللك

 األعلى إن الس 
 .وبعد مداولة طبقا للقانون

 من الطالب رشيد احلبشـي      3/1/92بناء على طلب النقض املقدم بتاريخ       
 يف مواجهة القرار الصادر عـن       –حمام بتطوان   –بواسطة دفاعه األستاذ بنعيش     

 .1349/89 يف امللف املدين 10/10/91حمكمة االستئناف بتطوان بتاريخ 
القرار املطعون فيه أن حممـد الوليشـكي        حيث يستفاد من أوراق امللف و     

 مبقال يعرض فيه نيابة عـن أخيـه عبـد           3/6/88املطلوب األول تقدم بتاريخ     
السالم الوليشكي احملجر عليه أنه سبق لألخـري أن أشـرتي األصـل التجـاري               

 بتطوان من السيد عبـد السـالم الطيـب    14للدكان الواقع بشارع تاشفني رقم      
مببلغ أربعة آالف درهـم، وأن املـدعى أخـا املطلـوب             10/5/75أمحاد بتاريخ   

املذكور أدخل شقيقه املدعى عليه الثاين املسمى محيد الوليشكي إىل الـدكان            
للعمل به سويا مث سلمه له مقابل متكينه من حصته يف األرباح غـري أنـه اسـتبد              
بالدكان دون متكني شقيقه من أي مقابل كما رفض اإلفراغ وسبق للمحجر عليـه              
عندما كان سليم العقل أن رفع دعوى ضد شقيقه املومأ إليه إلفراغه من الدكان              
لالحتالل بدون سند وال قانون واستجابت إليه احملكمة االبتدائية بتطوان بتاريخ           

 وأصبح احلكم نهائيا مبقتضى قرار صادر عن حمكمة االستئناف بطنجة          27/7/77
له أصيب مبرض عقلـي أفقـده        وأن شقيق املطلوب احملكوم      23/1/79بتاريخ  

صوابه وقام املدعى عليه الطالب رشيد احلبشي بتواطئ بينه وبـني احملكـوم             
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عليه بتقدمي دعوى استعجالية ضد األخري من أجل اإلفراغ الحتالله دون سند وال             
قانون لنفس الدكان استجاب هلا قاضي املستعجالت مبقتضى أمر صادر بتاريخ           

ة تهديدية مببلغ مائة درهم عن كـل يـوم تـأخري، يف     الذي ذيله بغرام  29/10/82
هو املالك لألصل التجاري واملكرتي للدكان من       ) احملجر عليه (حني أن املدعى    

 خالف  1/7/74مالكه األصل وقيل أن يشرتيه املدعى عليه طالب النقض بتاريخ           
مت  ومت الكراء يف نفس التـاريخ        10/5/72شراء املدعى املذكور الذي كان بتاريخ       

، لذلك التمس إلغاء األمر املتعـرض عليـه وإرجـاع           11/11/72تسجيله بتاريخ   
احلالة إىل ما كانت عليه وإفراغ املدعى عليه األول من الدكان هو ومـن يقـوم                
مقامه حتت طائلة غرامة تهديدية مببلغ مائة درهم عن كل يوم تأخري، فأصدرت             

 قضى بإرجاع احلالـة إىل مـا         حكما 10/5/89احملكمة االبتدائية بتطوان بتاريخ     
كانت عليه قبل صدور األمر االستعجايل املتعرض عليه أيدته حمكمة االستئناف           

فيما يهم الوسيلة األوىل املتخذة من عدم االرتكـاز     .مبقتضى القرار املطعون فيه   
 .على أساس قانوين سليم وسوء التعليل

صني همـا   ذلك أن مقال تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة قدم ضد شخ          
الطالب وضد املسمى محيد لويشكي دون ذكر عنوان األخري ومل تتأكـد سـواء              
احملكمة االبتدائية أو حمكمة االستئناف من هذه الواقعة وصرفت النظـر عنهـا             
بصفة مطلقة وصرحت بأن احلكم كان حضوريا بالنسبة جلميع األطـراف مـع             

ما أن القرار املطعون مع     العلم أن املدعى عليه املذكور مل حيضر ألية جلسة، ك         
العلم أن املدعى عليه املذكور مل حيضر ألية جلسة، كما أن القرار املطعون فيه              

 .بالنقض مل يتعرض الستدعاء األخري وال إىل أي إجراء قد أخذ يف شانه
لكن حيث إنه ملا كانت مصلحة الطالب متعارضة ومصاحل املتعرض عليه           

صومة الذي كانا خصمني فيه فـإن عـدم         يف مقال تعرض الغري اخلارج عن اخل      
استدعاء املتعرض عليه املذكور خالل سري املسطرة اليت انتهت بصدور القرار           
املطعون فيه مل يرتتب عنه املساس حبقوقه يف الدفاع وال مصلحة له بالتـايل يف           

 .التمسك مبا أوردته الوسيلة اليت تكون غري مقبولة
ا الثالثة املتخذة خمالفة أحكـام الفصـل        فيما يهم الوسيلة الثانية بفروعه    

 من ق ل ع ذلـك أن        451التاسع من ق م م وعدم اجلواب وخرق أحكام الفصل           
القرار املطعون فيه اكتفى باإلشارة إىل أن النيابة العامة التمست تطبيق القانون            

 أو تالوتها باجللسة عمـال بأحكـام        اوأنه جيب أن يشار يف احلكم إىل مستنتجاته       
 التاسع من ق م م لكون النازلة تهم فاقد أهلية فكان من الـالزم تقـدمي                 الفصل

 وتقدميها لألطراف لالطالع عليها وهو ما مل يتم يف النازلة كمـا أن              تاملستنتجا
بإجراء حبث مبكتب املستشار املقرر حبضـور       (الطالب أثار أمام احملكمة دفعا      

دون أن تشـري    ( جر عليه طبيب خمتص للتأكد من احلالة اليت يوجد عليها احمل        
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إليه أو أن جتيب عنه، مث إن القرار املطعون فيه أورد أن احلكم املتعرض عليـه                
أتى الحقا مما جيعله غري ذي أساس لكونه بت يف موضوع سـبق الفصـل فيـه                 
بصفة نهائية وأنه ال ميكن إصدار حكمني يف موضوع واحد ألن احلق املطالب به              

تطبيق هذه القاعدة أن يكون املوضوع قائما بني نفس         يتعذر جتزئته بينما يتعني ل    
اخلصوم دون أن تتغري صفاتهم وأن يكون الشيء املطلوب هو نفـس مـا سـبق            
طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب ومن مت فإن ما ذهب عليه القـرار               

 من ق ل مما جيعله غري مرتكز علـى أسـاس            451يصطدم ومقتضيات الفصل    
 .عليل عرضة للنقضقانوين ومنعدم الت

لكن حيث إن القرار املطعون فيه تضمن يف طليعته أنه صدر بعد االستماع             
 النيابة العامة كما تضمن يف طلبـه أن النيابـة العامـة التمسـت               تإىل مستنتجا 

 مستنتجاتها تليت يف اجللسة وهو ما أوجبته الفقرة         –تطبيق القانون مما يفيد أن      
احملتج خبرقه الذي مل يوجب تقدمي مستنتجات        من ق م م      9األخرية من الفصل    

النيابة العامة لألطراف لالطالع عليها، باإلضافة إىل أن الفصل املـذكور شـرع             
ملصلحة فاقد األهلية أو ناقصها الذي له احلق وحده يف املتمسك به، مث إنه كان               
حملكمة املوضوع أن ترفض طلب التحقيق املطلوب كلما رأت أنهـا ليسـت يف              

 إليه يف إصدار حكمها مىت رأت من ظروف الدعوى واألدلة املعتمـدة مـا               حاجة
يكفي فيما انتهى إليه قضاؤها تأسيسا على أسباب صحيحة، فإنه ال ميكن النعي             
على القرار بعدم تعرضه لطلب إجراء حبث مع احملجر عليـه الـذي رفضـته               

ـ             ني أن القـرار   احملكمة ضمنيا طاملا كان غري ذي تأثري على منحة قضائها، يف ح
إمنا صدر نتيجة تعرض املطلوب احملجور عليه بواسطة نائبـه تعـرض الغـري              
اخلارج عن اخلصومة كوسيلة أقرها املشـرع لإلقـرار مبـدأ نسـبية األحكـام               
واحليلولة دون أن يسرى يف مواجهته األثر التنفيذي لألمر االسـتعجايل موضـوع             

األصل التجاري موضوع النـزاع     الطعن بهذه الوسيلة الذي ارتكز على عقد بيع         
احلاصل لفائدة الطالب يف تاريخ الحق على شراء املطلوب املـذكور وبالتـايل             
فاملتعرض املذكور يعترب غري ال ميكن أن يواجه باألمر املطعون ضـده لسـبقية              
اكتسابه حقوقه يف األصل التجاري وهذه العلل القانونية املستمدة مـن أحكـام             

 الوقائع الثابتة حملكمة املوضوع حتل حمل العلل املتقدة،         القانون واملطبقة على  
 . فهو غري مقبول9والوسيلة على غري أساس فما عدا ما أثري بشأن الفصل 

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
عة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           بقا

عبد اللطيف مشبال   : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
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مقررا الباتول الناصري وعبد الرمحان مزور وزبيدة التكالنيت وحبضور احملـامي           
 .  بط السيدة فتيحة موجبالعام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الض
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 673القرار عدد 
 26/4/2000املؤرخ يف 

 1191/93امللف التجاري عدد 
 . مدلول العقد وبنوده– تكييف العقود –الفضالة 

ملا تبني لقضاة املوضوع أن ما يوحي به ظاهر العقد بإبرام تعاقـد بـني               
لشـركة  الطرفني ينقضه واقع األمر املتجلى يف انعدام الوجود القـانوين ل          

املطلوبة سواء عند التعاقد أو بتاريخ إبـرام الصـفقات املتنـازع بشـأن              
عمولتها واستخلصـت أن الشـركة ليسـت إال سـتارا لشـخص ذايت وأن               

وأن الغاية من إبرام العقد حتققت      . الطرفني كانا على علم بعدم وجودها     
حلصول الصفقات اليت مت حتويل فعلي جلزء مـن عموالتهـا املسـتحقة             

 .الشخص تكون قد سايرت أوراق الدعوى ومل خترق أي مقتضىلنفس 
 من ق ل ع القيام بشـأن فيـه          943الفضالة تقتضي حسب أحكام الفصل      

 .مصلحة لشخص آخر
 ‐نعم– ةانتفاء الفضالة عند قيام الشخص بعمل ملصلحته الشخصي

  ‐نعم–القضاء هو املؤهل بتكييف العقود وليس اإلدارة 
 باسم جاللة امللك

 لس األعلىإن ا
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 من الطالبة شركة اكريـك      10/3/93بناء على طلب النقض املقدم بتاريخ       
 يف مواجهـة القـرار      – حمام بفاس    –املغرب بواسطة دفاعها األستاذ بنمخلوف      
 .62/89 يف امللف املدين 16/6/92الصادر عن حمكمة االستئناف بفاس بتاريخ 

وراق امللف والقرار املطعون فيه أن املطلوبان يف النقض         حيث يستفاد من أ   
 بدعوى يعرضان فيها أنه تبعا لعقد حمرر بفـاس بتـاريخ            25/8/88تقدما بتاريخ   

 كلفتهما الطالبة بالعمل على إشهار املواد خصوصا بالدول احمليطة          19/11/85
./. 5جها و من مبلغ الصفقات اليت تنت    ./. 15بالبحر املتوسط مقابل عمولة بنسبة      

من مبلغ الصفقات املنصبة على املواد اليت تستوردها، وتنفيذا لالتفـاق ربطـا             
االتصال مع املصاحل املختصة بليبيا ومتكنت بفضلها الطالبة من احلصول على           

 دوالر اسـتحقا عنهـا      930.873صفقتني متعلقتني مبواد تنتجها األخرية بقيمـة        
قات متعلقة مبـواد مسـتوردة بقيمـة         دوالر وعلى صف   139.630.00عمولة مببلغ   
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 دوالر، وأن املـدعى     218.381.35 دوالر استحقا عنها من عمولة مببلـغ         4.527.45
 دوالر وامتنعت عـن أداء      126.182.02عليها أدت قسطا من العمولة حمصورا يف        

 دوالر رغم املساعي احلبية املبذولة معها، ملتمسـني         231.829.33الباقي وقدره   
أداء هذا املبلغ مبا يقابله بالعملة الوطنية يف تـاريخ اإلنـذار مـع              احلكم عليها ب  

 1.972.195.30اإلشارة إىل أنهما حيددان هذا املبلغ لتسديد الوجيبة القضـائية يف            
درهم وأداء مبلغ مائتني ومخسني ألف درهـم كتعـويض والصـائر، فأصـدرت              

دم مـن شـركة     احملكمة االبتدائية بفاس حكما قضى بقبول الطلب فيما هو مق         
انرتناسيونال كوربوراسيون وعدم قبوله فيما هو مقدم من زروق حممـد، وبـأداء             
الطالبة مبلغ العمولة املطلوب مبا يقابله بالعملة املغربية يف تـاريخ األداء مـع              
الفائدة القانونية من تاريخ احلكم ورفض الباقي مت الطعن فيه مبقتضى استئناف            

رعي من املطلوبني فأصدرت حمكمة االسـتئناف       أصلي من الطالبة واستئناف ف    
القرار املطعون فيه الذي قضى بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد بعدم            
قبول الطلب املقدم من زروق حممد وأداء الطالبة مبلغ مليون ومثامنائة وسـبعة             

 4/2/88ومثانني ألفا وتسعني درهما وسبعني سنتيما مع الفائـدة القانونيـة مـن              
 .ميلها الصائر ورفض الباقي من الطلبوحت

فيما يهم الوسيلة األوىل املتخذة من خرق الشكليات األساسـية للمسـطرة            
 من  345 و 32 و 1عدم كفاية التعليل مما يعد مبثابة انعدامه، خرق أحكام الفصول           

 .ق م م خرق القانون، انعدام األساس القانوين
انرتناسيونال كوربوراسـيون مل    ذلك أن القرار املطعون فيه اعترب أن شركة         

يكن هلا وجود واقعي أو قانوين سواء أثناء إبرام العقد أو بتاريخ إبرام الصـفقات               
موضوع املطالبة بالعمولة، وإمنا جاء ذكرها كسـتار شخصـي للمسـمى زروق             
حسبما ورد يف حمضر البحث على لسان دفاعها وبعريضة اسـتئناف العـارض             

لسان مدير املدعى عليها أن السيد زروق بعـد         ويتجلى من نفس احملضر على      
عن طريق املسـمى اجلهمـي مل تكـن الشـركة           ) السيد توناس (اتصاله باألخري   

املدعية املومأ إليها موجودة بعد، بينما كانت الصفقات جاهزة ال خيصها سوى            
التطبيق، ومن مث فإن حمكمة الدرجة األوىل جانبت الصواب بإضـفائها الصـفة             

على هذه الشركة، وأن للمحكمة سلطة استخالص ما تراه أنه الواقـع            االعتبارية  
الصحيح الستخالص حقيقة واقع العقد وحقوق طرفيه اعتمادا على ما تضمنته           
من نصوص، وأن العربة يف تكييف العقد هي حبقيقـة مـا قصـده املتعاقـدون                

ولـة   يتجلى قيام التزام املدعى عليهـا بـأداء عم         19/11/85وبالرجوع إىل عقد    
لزروق على كل عقد بيع تربمه بواسطته حسب نوع كل صـفقة كمـا التزمـت                
بإعطاء تعليمات لبنكها ليؤدي تلقائيا العمولة حبساب الشخص املذكور مبجـرد           
تسلم املبلغ الكامل للسلطة املصدرة بها اليت تتعلق بها العمولة حبسابه لـدى             

وح بها من طـرف مكتـب       القرض التجاري بفرنسا إىل غاية مبلغ احلوالة املسم       
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الصرف، على أن يؤدي الفرق حبسابه املفتوح لدى مؤسسة بنكية مغربية األمـر             
الذي يفيد أن التعاقد مت مع هذا الشخص ألن الطرفني كانا على علـم بانعـدام        
الشركة املشار إليها يف صدر العقد، وأن هذه اإلشارة كانت من أجـل التغطيـة،               

ل صفقات باعرتاف الشركة املستفيدة ملكتـب       والغاية من العقد حتققت حلصو    
، فال عـربة    7/12/87 ولدفاع زروق حسب كتاب      20/2/86الصرف حسب كتاب    

بالتايل ملا قيل بأن السيد زروق مل يتوسط يف أية صفقة، كما أن االلتزام بصـرف                
العمولة إىل السيد زروق قد بدأ تنفيذه حسبما يستفاد مـن التحـويالت الثالثـة               

 مما تكون معـه صـفة األخـري ثابتـة           15/11/86/30/4/87‐5/4/86 املؤرخة يف 
يف حني أن   "ويرتتب معه إلزام املستفيدة من وساطته بأداء مبلغ العمولة املتبقاة           

الطالبة نازعت يف صفة املطلوبني النعدام أية عالقة تعاقدية مع السـيد زروق             
ال أثناء التعاقـد    " الانرتناسيون"وألنها نازعت مبقتضى استئنافها يف وجود شركة        

بل أيضا بعده ومن جهة أخرى ومبا أن العقد مربم بني األخرية، وبـني الطالبـة                
بشأن عملة حمددة فإنه ال يسوغ حملكمة االستئناف أن جتعل من املستفيد مـن              
هذه العمولة طرفا أجنبيا عن العقد الذي تصرف فيه بصـفته مـديرا لشـركة               

ة، وهي شركة متكونة من شركاء فلـم تكـن          انرتناسيونال وليس بصفته الشخصي   
قائمة باسم شريك واحد الذي رمبا ليس هو السيد زروق، ومن مث فإن ما ذهـب                
إليه القرار املطعون يف كون هذا الشخص هو املتعاقد الوحيد مع الطالبة رغـم              
وضوح أمساء طريف العقد، جيعله قد قام بتأويل ما ال حيتاج إىل ذلك خروجا عن               

 من ق ل ع فطرفا العقد ال خيتلفان حول          462لثالث الواردة يف الفصل     احلاالت ا 
املمثلـة بواسـطة مـديرها العـام        " انرتناسيونال"أن الطالبة التزمت مع شركة      

، 461،  228املذكور، وبذلك فإن القرار املطعون فيه أخل مبقتضـيات الفصـول            
 . من ق م م345، 32، 1 من ق ل ع 462

ني لقضاة املوضوع من خالل أوراق الدعوى أن مـا          لكن حيث إنه وإذا ما تب     
 الذي يوحي ظاهره بإبرام تعاقـد بـني         19/11/85ورد يف عنوان العقد املؤرخ يف       

الطالبة واملطلوبة الوىل ينقضه واقع األمر املتجلى يف انعدام الوجود القانوين أو            
زع بشـأن   الواقعي لألخرية سواء عند التعاقد أو بتاريخ إبرام الصـفقات املتنـا           

واستخلصت مـن البحـث املنجـز يف النازلـة اسـتئنافيا أن شـركة               . عمولتها
ليست إال ستارا لشخص املسـمى زروق بـدليل مـا           " انرتناسيونال كوبوراسيون 

تضمنته البنود الصرحية من العقد املتضمن التزام الطالبة بأدائها لألخري عمولة           
إعطاء تعليمات لبنكهـا    على كل عقد أبرمته بواسطته حسب نوع كل صفقة وب         

ليؤدي له تلقائيا هذه العمولة حبسابه لدى املصرف الفرنسـي إىل غايـة مبلـغ               
احلوالة املسموح بها من طرف مكتب الصرف على أن يؤدي الفـرق يف حسـابه               
املفتوح لدى مصرف مغريب وأن الطرفني كانا على علم بانعدام الشركة املومـأ             

غطية، وأن الغاية مـن إبـرام العقـد حتققـت           إليها بعنوان العقد على سبيل الت     
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حلصول الصفقات اليت مت حتويل فعلي جلزء من عموالتها املسـتحقة لـنفس             
الشخص املذكور وكان ما خلصت إليه احملكمة من كل ذلك ومن خـالل هـذا               
الواقع ما يدحض البيانات الواردة يف صدر العقد لعدم توظيفها سواء يف بنوده أو              

تجارية اليت ربطت الطالبة واملطلوب الثـاين، أن التعاقـد مت           حقيقة العالقة ال  
بينهما حيث تكون قد استخلصت ما وصلت إليه باعتبارات مقبولة تسـاير أوراق           

 .الدعوى فلم خترق أي مقتضى يف القانون والوسيلة على غري أساس
الوسيلة الثانية املتخذة من خرق الشكليات اجلوهرية للمسطرة عدم كفاية          

 من ق م م خرق      345،  32،  1يل مما يعد مبثابة انعدامه، خرق أحكام الفصول         التعل
 . من ق ل ع خرق القانون انعدام األساس القانوين462، 461، 228أحكام الفصول 

 19/11/85ذلك أن القرار املطعون فيه اعترب أنه يستنتج بالرجوع إىل عقد            
ضـى الفصـل األول     التزمت مبقت " اكريكس"عدة معطيات تتلخص يف أن شركة       

مقابل اخلدمات اليت يؤديها هلا زروق محادي بأدائها له عمولة على كـل عقـدة               
بيع تربمها بواسطته يف حني أنه خالفا لذلك فإن الطالبة مل تلتزم لفائـدة زروق               
فلم يعترب القرار التناقض البني الوارد يف مذكرات املطلوب يف الـنقض عنـدما              

ال وجود هلا قانونيا، وأن الشـخص       " ل كوربراسيون انرتناسونا"اعرتف فإن شركة    
املذكور تصرف بصفته فضوليا لفائدة األخرية ومن مث إذا كان قد تصرف كأجري             
للشركة لتصرحيه يف العقد أنه املدير العام هلا، فإنه ال ميكنه التقاضي إال بهـذه               

 مـن   958،  944الصفة، وإما أن يكون قد تصرف كفضويل باعرتافه فإن الفصلني           
ق ل ع حتوالن دون االستفادة من العمل الذي تعاقد من أجلـه لفائـدة غـريه،                 
وبالتايل فإن القرار املطعون فيه الذي اعترب أن العالقة التعاقديـة قائمـة بـني               
الطالبة والفضويل مباشرة يكون قد جاء معلال تعليال خاطئا خمالفا بذلك أحكام            

 .لقانون ويتعني نقضه من نفس ا943الفصلني املذكورين والفصل 
 من ق ل ع تقتضي قيـام        934لكن حيث أن الفضالة حسب أحكام الفصل        

الفضويل بشأن فيه مصلحة لشخص آخـر، فـال تتـوفر شـروطها يف النازلـة                
النصراف إرادة السيد زروق للعمل ملصلحته الشخصية، وملا كانت احملكمة غري           

ها حينما اعتربت أن العقد     ملزمة بالوصف الذي خيلعه األطراف على أنفسهم فإن       
انرتناسيونال "ربط الطرف املذكور شخصيا لعدم ثبوت قيام الشخص املعنوي          

مع الطالبة تكون قد ردت ضمنيا عما أثري يف الوسـيلة واعتـربت       " كوربوراسيون
بالتايل انعدام أركان الفضالة من جهة وعدم توفر صفة األجري عنـد الشـخص              

 .ة على غري أساساملذكور من جهة أخرى فالوسيل
الوسيلة الثالثة املتخذة من خرق الشكليات اجلوهرية للمسطرة عدم كفاية          

 من ق ل ع     324 من ق م م خرق أحكام الفصل         345التعليل، خرق أحكام الفصل     
 . خرق القانون انعدام األساس القانوين
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ذلك أن القرار املطعون فيه اعترب أن صفة السيد زروق محادي خالف ملـا              
 إليه حمكمة الدرجة األوىل ثابتة ويرتتـب علـى ذلـك التـزام الشـركة                ذهبت

املستفيدة من وسطاته بأدائها له مبلغ العمولة املتبقية بينما يتجلى من املقـال             
االفتتاحي أن املطلوب ضدهما النقض تقدما مبقال واحد يلتمسان فيـه احلكـم          

انرتناسـونال  "وا أن شركة    هلما بالعمولة املطلوبة، وأن قضاة الدرجة األوىل اعترب       
هي املستفيدة من العقد بينما اعترب قضـاة الدرجـة الثانيـة أن             " كوربوراسيون

السيد زروق هو املستفيد منه، يف حني أنه يف كلتا احلالتني مل يقع إثبات من نفذ                
االلتزام املدعى فيه بأية صفة، ففي الوقت الذي اعرتفت فيه الشـركة بانعـدام              

وكونها جمرد شبح فإن املطلوبني اعترب يف مذكرة هلما موضوعة          وجودها القانون   
 أنه جيوز اعتبار السـيد زروق فضـوليا         8/12/89أمام حمكمة االستئناف جبلسة     

تعامل لفائدة شركة احتفظ بتأسيسها كما أن نفس املطلوبني أوردا يف مذكراتهما            
قضـاء   أن الدعوى قدمت من طرف شخصني ترك منطوقها لل         30/1/90بتاريخ  

" اخليار بإصدار حكم لفائدة أي منهما حسب الوثائق واالعرتافات املـدىل بهـا              
بينما يالحظ أن أي منهما مل يعط الدليل على أنـه كـان طرفـا يف الصـفقات                  
املدعى فيها، وأن العقد أبرم بني شركتني ال بني شخصني امسيني والسيد زروق             

 لفائدتها ومعهـا لـيس معـه    تصرف كمدير عام للشركة املذكورة يف إطار عمله  
ولفائدة الطالبة، كما أن املراسالت اليت استند إليها القرار املوجهـة إىل مكتـب              
الصرف مل تشر إىل زروق بل إىل اسم الشركة املشار إليها فأمام هـذا التنـاقض        
وانعدام ما يثبت تنفيذ االلتزام املدعى فيه فإن القرار املطعون فيه عندما محل             

امها بأداء عمولة لفائدة شخص ذايت يكون قد أول املبـدأ القـانوين             الطالبة إلز 
 من ق ل ع تأويال خاطئا وارتكز على تعليل فاسد           234املنصوص عليه يف الفصل     

 .معرض للنقض
لكن حيث ملا ثبت للمحكمة من خالل وثائق الدعوى وبنود العقد والبحـث             

" نرتناسـيونال كوربوراسـيون   ا"ارى يف النازلة انعدام الوجود القانوين لشركة        
 وأن املتعاقـد    19/11/85الوارد امسها كمتعاقدة مع الطالبـة مبقتضـى عقـد           

احلقيقي مع األخرية هو السيد زروق فإنها أبرزت أيضا ما ورد يف الكتاب املوجه              
 الذي تعرب فيـه عـن اسـتعدادها         7/12/87لدفاعه الصادر عن الطالبة بتاريخ      

ائها لألخري كل مبلغ قد تكون ملزمة به يف حـني أن            إلعادة فحص حساباتها وألد   
 بينها وبني مكتب الصرف إذا كانت تشري        20/2/86املراسلة املتبادلة املؤرخة يف     

فإن مرده ناتج عما ورد يف رسالة الطالبة        " انرتناسيونال كوربوراسيون "إىل شركة   
 مـع شـركة      املوجهة إىل املكتب اليت أشارت إىل تعاقدها       20/2/86املؤرخة يف   

للسمسرة دون أن تسميها تقيم بفرنسا، وأرفقتها بالعقد املذكور، فـأتى جـواب             
املكتب املتضمن السم الشركة انطالقا من عنوان العقد فما ورد يف القرار يف هذا              
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الشأن إمنا هو تزيد يستقيم القرار بدونه مىت كان الثابت أن القضاء وليس اإلدارة              
 .فالوسيلة على غري أساسهو املؤهل لتكييف العقود، 

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل رافعته الصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد اللطيف مشـبال    : اين واملستشارين السادة  من السيد رئيس الغرفة حممد بن     
مقررا والباتول الناصري وعبد الرمحان مزور وزبيدة التكالنيت وحبضور احملامي          

 .العام السيد عبد الغين فايدي ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 655القرار عدد 
 26/4/2000املؤرخ يف 

 2521/95امللف التجاري عدد 
 مـآل   – عدم تقـدمي االحتجـاج       – التأخري يف النقل     –الدويل  النقل اجلوي   

 .الدعوى
 مـن   26عدم تقدمي احتجاج بشأن التأخري يف النقل اجلوي عمال بالفصـل            

اتفاقية فارسوفيا مع تعديالته من شأنه جعل الدعوى املوجهة ضد الناقل           
 .غري مقبولة إال يف حالة الغش

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى، 

  شأن الوسيلة الفريدة،يف
حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصـادر عـن             

 مكـرر أن    106/92:  يف امللف عـدد      8/12/94حمكمة االستئناف بالبيضاء بتاريخ     
املطلوب حممد العالم تقدم مبقال مفاده أنه تقاد بواسطة وكالـة النقـل عـرب               

ويـة العربيـة السـعودية مبقتضـى        القارات ط م ط أ مع شركة اخلطوط اجل        
 حول نقل بضائع من مطار الدار       20/5/86 املؤرخة يف    2505115: البوليصة عدد   

 ف س   134: البيضاء إىل جدة باململكة العربية السعودية عـرب املرحلـة عـدد             
 إال أنها أخلت مبقتضيات العقد الـرابط        20/5/86والتزمت بأن يكون النقل يوم      

 ف س كما أن نقل البضاعة       134: اعة مل يتم عرب الرحلة عدد       بينهما إذ نقل البض   
 ومل تسلم البضاعة إىل املرسل إليه عبد اهللا بن سامل بن            20/5/86مل يتم بتاريخ    

 أي أن البضاعة وصلت متأخرة عن التاريخ       14/6/86سلطانة بن هاليل إال بتاريخ      
بضـاعة والـيت هـي    املتفق عليه بأربعة وعشرين يوما، وأن الغاية من تصدير ال      

عبارة عن جمموعة من املالبس التقليدية املغربية يف غضون شهر رمضان هـي             
بيعها بأسواق جدة مبناسبة عيد الفطر، وقد فسخ املرسل إليـه عقـدة البيـع               

 24/6/86الرابطة بينهما بسبب هذا التأخري وذلك مبقتضى الرسالة املؤرخـة يف            
يف فقدان زبون له وفوت عليه فرصـة      وأن تصرف الشركة أحلق به أضرار تتمثل        

إبرام صفقة جتارية مهمة ومس بسمعته مع زبنائـه يف اخلسـارة زيـادة علـى                
املصاريف الباهضة اليت يتحملها بسبب النقل، وألتمس احلكم عليها بأدائها مبلغ           

 درهم كتأخري عن وصول البضاعة مع الفوائـد القانونيـة مـن تـاريخ               198750
 500صاريف واألتعاب حتت طائلة غرامة تهديدية قـدرها         البوليصة مع كافة امل   
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درهم عن كل يوم تأخري، وبعد جلوء احملكمة االبتدائية خلربة أصـدرت حكمـا              
 درهـم مـع الفوائـد       105500قضى على املدعى عليها بأدائها للمدعى مبلـغ         

القانونية من تاريخ الطلب استؤنف من الطرفني، فأصدرت حمكمة االسـتئناف           
 .ملطعون فيه قضى بتأييد احلكم املستأنفالقرار ا

 26حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق مقتضيات الفصـل            
من اتفاقية فارسوفيا ونقصان التعليل وعدم االرتكاز على أساس قـانوين سـليم      

جيب على أساس قانوين سليم ذلـك أن        "ذلك أن الفصل املذكور ينص على أنه        
جيب على املرسل إليه أن يوجه احتجاجـا إىل         " أنه   الفصل املذكور ينص على   

الناقل يف حالة التلف مبجرد اكتشافه، وعلى األكثر من مهلة ثالثة أيام إذا تعلـق               
األمر باألمتعة وسبعة أيام إذا تعلق األمر بالبضائع حيسب من تاريخ استالمها أما             

 عشر يوما حيسب    يف حالة التأخري ينبغي توجيه االحتجاج يف مهلة أقصاها أربعة         
من اليوم الذي تكون فيه األمتعة أو البضاعة وضعت حتت تصـرفه وجيـب أن               
تثبت كل احتجاج يف شكل حتفظ على سند النقل أو يف صورة حمرر آخر، فإن مل                
يوجه االحتجاج يف املدة املنصوص عليها كان مصري كل دعوى تقام ضد الناقل             

فالفصـل املـذكور نـص      " من جانبـه    احلكم بعدم قبوهلا إال يف حالة التدليس        
صراحة، على وجوب إثبات االحتجاج يف شكل حتفظ علـى سـند النقـل أو يف                

 يوما، ونصت يف    14صورة حمرر آخر يرسل يف املدة املقررة هلذا االحتجاج وهي           
الفقرة الرابعة على أنه يف حالة عدم توجيه االحتجاج يف املدة املنصوص عليها             

لة، أي أن ممارسة االحتجاج يف األجـل احملـدد قانونـا            تكون الدعوى غري مقبو   
شرط لقبول الدعوى، إال أن حمكمة االستئناف ذهبت على غري حق إال أن األمـر               
يتعلق بالتقادم مع أنه شرط لقبول ممارسة الدعوى واعتربت ذلك قرينة بسيطة            

ـ    ة قابلة إلثبات العكس أي عدم ممارسة االحتجاج يف الوقت احملدد يشـكل قرين
بسيطة على أن البضاعة وصلت سليمة وغري متأخرة وهو مـا يشـكل حتريفـا               

 . تأويال خمالفا له فخرقته، وعرضت قرارها للنقض26ملضمون الفصل 
حيث متسكت الطاعنة بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقـدمي احتجـاج            

تـوبر   أك 12بشأن التأخري يف النقل ويف أحكام اتفاقية وارسو الدولية املؤرخـة يف             
 املتعلقة بالنقل اجلوي الدويل غري أن القـرار املطعـون فيـه رد الـدفع                1929

 من االتفاقية يقرر بسيطة، قابلـة إلثبـات العكـس وأن      26بأن الفصل   "املذكور  
عدم وجود االحتجاج يعين أن تلك البضاعة سلمت لصاحبها سليمة غري متأخرة            

ني بالنسبة لكل حالة من حاالت      الوصول، وأن األجل احملدد يف الفقرتني األخريت      
الضياع أو العوار أو التأخري يف الوصول ال يتعلق بتقادم الدعوى وإمنا الغاية منـه               
تنظيم كيفية االحتجاج واإلثبات يف حالة وقوع خالف حول وقوع الغدر ومـن مت              

 مـن   29فإن األجل الذي تتقادم به الدعوى هو املنصـوص عليـه يف الفصـل               
 وأن  15/4/87د يف سنتني وطاملا أن الدعوى مت تقدميها بتـاريخ           االتفاقية واحملد 
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 فإن مدة السنتني مل تنقص بعـد   14/6/86البضاعة مل تسلم لصاحبها إال بتاريخ       
يف حني "  من االتفاقية غري مبين على أساس   26ويكون الدفع املرتكز على الفصل      

 البضاعة واألمتعة    املذكور وإن نص يف فقرته األوىل على أن تسليم         26إن الفصل   
بدون احتجاج إىل املرسل إليه يكون قرينة بسيطة، على تسليمها يف حالة جيـدة              
وطبقا لسند النقل فإنه يف فقرته الرابعة، وحسب تعديل بروتوكول الهاي لسـنة             

 يومـا يف    25 رتب على عدم تقدمي االحتجاج داخل األجل املقرر الـذي هـو              55
ضاعة رهن إشارة املرسل إليه جـزاء عـدم         التأخري حيسب من تاريخ وضع الب     

قبول الدعوى املوجهة ضد الناقل إال يف حالة الغش وهو شيء مل يتناول القـرار               
 املذكور تأويال خاطئا بعدم متييزه بني الدفع بعـدم          26مما يكون قد أول الفصل      

 من االتفاقية مما    29 بسقوط الدعوى موضوع الفصل      26القبول موضوع الفصل    
 .نقضيعرضه لل

حيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة امللف على           
 .نفس احملكمة املصدرة له

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإرجاع امللف على نفس           
احملكمة املصدرة له للبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئـة أخـرى طبقـا                

 . الصائرللقانون، وحتميل املطلوب
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون            

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالس العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور أعـاله            
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد الـرمحن مـزور     : ناين واملستشارين السادة    من السيد رئيس الغرفة حممد ب     
مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصـري وزبيـدة الـتكالنيت، ومبحضـر             
احملامي العام السيد عبد الغين فايدي ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحـة            

 .موجب
 



 

230 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 967القرار عدد 
 7/6/2000املؤرخ يف 

 2628/91امللف التجاري عدد 
 من ظهـري    15 تطبيق الفصل    – أجل استئناف احلكم     –التجاري  بيع األصل   

31/12/1914. 
طلب بيع إمجايل لألصل التجاري الواقـع عليـه حجـز تنفيـذي ولـيس             
حتفظي الستيفاء الدين لعدم كفاية املنقوالت احملجوزة تطبـق بشـأنه           

 . املعتمدة يف الطلب اإلصالحي31/12/1914 من ظهري 15أحكام الفصل 
اف احلكم الصادر يف موضوع الطلب لألجل املنصوص عليه         خضوع استئن 

 .‐ نعم –يف الفصل املذكور 
 – ال –وجوب تضمني تبليغ احلكم بهذا األجل اخلاص 

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى، 

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 3/6/91بناء على طلب النقض املقدم من السيد ايلي بن سوسان بتـاريخ             

 دفاعه األستاذ عديل علي حمام بالبيضاء يف مواجهة القرار الصادر عن            بواسطة
 .815/84 يف امللف التجاري 27/11/84حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيـه أن املطلـوب تقـدم              
 درهـم   961.118.69 بدعوى يعرض فيها أنه دائن للطالب مببلغ         7/12/82بتاريخ  

املرتتب عن واجبات ضريبة مل تؤد رغم احملاوالت احلبية املبذولة مع املـدين،             
وأنه مت إجراء حجز تنفيذي على األصل التجاري الـذي ميلكـه األخـري الكـائن            

 وأن  95014 البيضاء املقيد بالسجل التجاري عدد       34بشارع حممد اخلامس رقم     
 كاف لتغطية الدين، لذلك التمس احلكم       املنقوالت اليت يشتمل عليها األصل غري     

ببيعه إمجاليا واإلذن للمدعى بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضـبط املكلـف             
بالبيع الستيفاء الدين وما يتبعه من صوائر وفائدة، فأصدرت احملكمة االبتدائيـة            

 حكما استجاب للطلب وحدد الـثمن االفتتـاحي         8/3/83بالدار البيضاء بتاريخ    
يف مبلغ تسعمائة ألف درهم قابل للتخفيض بإجراءات متواليـة مببلـغ            للمزايدة  

مائة ألف درهم، وبعد استئنافه من الطالب أصدرت احملكمة القـرار املطعـون     
 .فيه القاضي بعدم قبول االستئناف



 

231 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

فيما يهم الوسيلتني األوىل والثانية املتخذتني من خرق القانون الداخلي من           
 خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد األطـراف        31/121/1914 من ظهري    15الفصل  
 . من ق م م50الفصل 

 درهم وذلك بعد تقدمي     961.118.69ذلك أن موضوع الدعوى تهم أداء مبلغ        
مقاله اإلصالحي، فتخضع األحكام الصادرة يف القضايا املدنية آلجال االستئناف          

 من  134الفصل  العادية، ومن مث فإن هذا األجل يف النازلة هو املنصوص عليه يف             
 الذي يطبق حينما يتعلـق األمـر        31/12/1914 من ظهري    15ق م م بدل الفصل      

بأصل جتاري مرهون، واملطلوب تقدم لألداء دون سند قـانوين إلثبـات الـدين              
وطالب بأداء املبلغ املذكور يف أجل حتدده احملكمة وإال اإلذن له ببيـع األصـل               

ختلطة للقـانون العـادي وإىل أجـل        التجاري، وبالتايل ختضع هذه الدعوى امل     
 134الطعون املنصوص عليها يف املقتضيات املسطرية العادية وخاصة الفصل          

من ق م وإن كان املقال االفتتاحي معنونا بطلب البيع اإلمجايل، فإن املطلـوب              
تقدم بطلب إصالحي وحدد مبلغ الدين فأزال كل لبس عن موضـوع الـدعوى،              

نما مل تنتبه لذلك ودرست القضـية مـن خـالل           واحملكمة جانبت الصواب حي   
 بدل  31/12/1914 من ظهري    15عنوان املقال االفتتاحي، وطبقت أحكام الفصل       

 من ق م م مث إن الطالب بلغ بنسخة عادية مـن احلكـم االبتـدائي                 134الفصل  
 دون أن يتضمن يف آخر صفحته أجال الطعن بـالتعرض           8/3/88الصادر بتاريخ   

ب عن ذلك فـوات آجـال الطعـن عـن الطالـب، وحمكمـة              واالستئناف، وترت 
االستئناف مل تتأكد من هذا اإلجراء اجلوهري املرتبط بالنظام العام، باعتبار أن            

 يومـا، وبـذلك فـإن       15النازلة ختضع لقانون خاص خيضع ألجل قصري وهـو          
 من ق م م حينما اعتربت أن االستئناف غـري           50احملكمة خرقت أحكام الفصل     

 .ال، مما جيعل قراراها باطال عرضة للنقضمقبول شك
لكن حيث أن املطلوب تقدم بطلب بيع إمجايل لألصل التجاري للطالـب            
الذي أوقع عليه حجزا تنفيذيا وليس حتفظيا الستيفاء دينه بعد أن تـبني عـدم               

 مـن ظهـري     15كفاية املنقوالت احملجـوزة معتمـدا علـى أحكـام الفصـل             
الطلب اإلصالحي، فمضمون الطلب ينطبق مع       كما أكده مبقتضى     31/12/1914

 إىل  هعنوانه خالف مانعته الوسيلة، واحلكم االبتدائي راعي جممل ذلك باسـتناد          
أحكام الظهري املذكور وخيضع بالتايل اسـتئنافه لألجـل املنصـوص عليـه يف              

 الصـادر يف ظـل      31/12/1914 منه، ومن جهة أخـرى فـإن ظهـري           15الفصل  
ون فيه ال يوجب تضمني تبليغ احلكم االبتدائي الصادر يف          مقتضيات القرار املطع  

نطاقه لألجل اخلاص املقرر للطعن فيه باالستئناف، فإن احملكمة كانـت علـى             
صواب حينما صرحت بعدم قبول هذا الطعن لعدم مراعاتـه األجـل اخلـاص              

 .املنصوص عليه يف الفصل املذكور، فالوسيلتان على غري أساس
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 هلذه األسباب
 .لس األعلى برفض الطلب، وحتميل رافعه الصائرقضى ا

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

 عبد اللطيف مشبال  : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
مقررا الباتول الناصري وعبد الرمحان مزور وزبيدة تكالنيت وحبضور احملـامي           

 .العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 1625القرار عدد 
 25/10/2000املؤرخ يف 

 1240/99امللف التجاري عدد 
  البـت مـن طـرف حمكمـة        –االختصاص النوعي يف القضايا التجاريـة       

 ).ال(قاضي املستعجالت ) نعم(املوضوع 
قاعدة الفصل يف الدفوع املتعلقة باالختصاص النوعي املنصوص عليهـا          

 من ظهري إحداث احملاكم التجارية تهم حمكمة املوضـوع دون           8يف املادة   
 .قاضي املستعجالت لتعارض القاعدة مع صفة االستعجال

تـدابري التحفظيـة    ميكن للقاضي أن يلـتمس ظـاهر الوثـائق الختـاذ ال           
 . من نفس الظهري21واحلمائية لدرء ضرر حال املنصوص عليه يف املادة 

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 مـن  363بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء حبث طبق الفصل  

 .ق م م
 يف شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها

ن مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصـادر عـن           حيث يستفاد م  
 أن  301/99 يف امللـف عـدد       28/6/99حمكمة االستئناف التجارية بفاس بتاريخ      

املطلوب أمحد كرمي تقدم مبقال مفاده أنه ارتبط مع الطالب البنـك الشـعيب              
للجهة الوسطى الشمالية واجلنوبية بعقد سابق من أجل شراء سيارة مـن نـوع              

 اطرافيك وشاحنة من نوع رونو، وقد أدى ما بذمته للمدعى عليـه مقابـل               رونو
إيصال بالدفع يتضمن إشهاده بأن ما أداه كان برسم تصـفية نهائيـة ومسـبقة               
لعقدي السلف املذكورين وبالرغم من أداء الدين مل تتمكن من حصـوله علـى              

ه والـتمس   شهادة برفع يد املدعى عليه عن الرهن املسجل لفائدته على عربتي          
احلكم عليه بتسليمه شهادة برفع اليد عن الرهن املذكور حتت طائلـة غرامـة              

 درهم عن كل يوم تأخري عن التنفيذ، فأصدر السيد رئـيس            500تهديدية قدرها   
احملكمة التجارية أمرا استعجاليا استجاب مبقتضـاه للطلـب، أيدتـه حمكمـة             

 .االستئناف
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 فيه اخلـرق اجلـوهري للقـانون        حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون     
وانعدام التعليل ونقصانه وعدم ارتكازه على أساس بدعوى أنه أثـار أن قاضـي              
املستعجالت غري خمتص ألن النزاع املتعلق بشراء املطلوب سيارة بالسـلف ال            

 من القانون   21يدخل يف اختصاص احملكمة التجارية املنصوص عليه يف الفصل          
ى قاضي املستعجالت أن يبث يف االختصـاص حبكـم          ، كما يتعني عل   95/53رقم  

 من نفس القانون وحمكمة االستئناف مل تعتمـد         8مستقل وفق مقتضيات الفصل     
 املذكور يطبق أمام احملكمة التجارية وليس أمـام         8هذين الدفعني ألن الفصل     

قاضي املستعجالت لدى احملاكم التجارية وما اعتمده بهذا الشأن يف غري حملـه           
أن القانون الذي يطبق على قاضي املوضوع من حيث االختصاص يطبـق            مادام  

على قاضي املستعجالت فحرفت بذلك احملكمة الفصل املذكور وخرقتـه،كما          
أن املطلوب مل يدل مبا يثبت أنه يتعاطى للتجـارة، وأن املعاملـة بينـه وبـني                 

لغ مالية  الطالب متت يف إطار التعامل املدين الذي مبوجبه اقرتض املطلوب مبا          
القتناء سيارة، ورغم وجود نزاع جدي معروض أمام الس األعلى أو يف الورقة             
املدىل بها أثناء املداولة واليت طعن فيها بالزور وأرفق شكايته بتقرير خربة أكـد              
أن املطلوب عمد إىل الورقة املدىل بها بعد املداولة، وأضـاف إليهـا إضـافات               

املبادئ الرئيسية أن قاضي املستعجالت يبقى غري       توحي بأنه أدى الدين وأنه من       
خمتص كلما كان هناك نزاع جدي، وهذا النزاع موجود ألن املعامل متت يف إطار              

 يوليوز اليت جتعل العالقة بني الطالب واملطلوب عالقة كراء السـيارة            17ظهري  
موضوع النزاع، وأن رفع اليد وحتويل عملية الشـراء إىل عمليـة تفويـت هـذه                

لسيارة متوقفة على أداء الثمن الذي مل يتم وينازع فيه الطاعن بصـفة جديـة،               ا
وحمكمة االستئناف أغفلت اجلواب على باقي الدفوع املدونة يف املقال االستئنايف           
وباقي مذكرات الطالب فجاء قرارها غري مرتكز على أساس ومنعـدم التعليـل             

صاص قاضي املستعجالت   فضال عن خرق املقتضيات القانونية اليت حتدد اخت       
 . وتعرض للنقض1936 يوليوز 17ومقتضيات ظهري 

 املـؤرخ يف    97‐65 من الظهري الشريف رقـم       8لكن حيث لئن كانت املادة      
 احملدث مبوجبه احملاكم التجارية صـرحية       53‐95 بتنفيذ القانون رقم     12/2/97

دة يف أن الدفع بعدم االختصاص النوعي يبت فيه حبكـم مسـتقل، فـإن املـا               
املذكورة تتعلق بالدفوع املثارة بهذا اخلصوص أمام احملاكم التجاريـة ال أمـام             
رئيس احملكمة التجارية عندما يبث بصفته قاضيا لألمـور املسـتعجلة لعـدم             
تضمني الظهري املذكور أي مقتضى بهـذا اخلصـوص ولتعارضـه مـع مبـدأ               

ضائها، كما أنـه    االستعجال، وهو ما اعتمدته حمكمة االستئناف وعن صواب يف ق         
لئن كان حيضر على رئيس احملكمة التجارية وهو يبت بصفته قاضـيا لألمـور              
املستعجلة املساس باملوضوع واخلوض يف مناقشة حجج األطراف فإنه ال شيء           
مينعه من تلمس ظهر هذه الوثائق وحتسسها الختاذ التدابري التحفظية واحلمائية           
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 من نفس الظهري، وحمكمة االستئناف      21لدرء ضرر حال كما تقضي بذلك املادة        
استنتجت أحقية املطلوب بهذه احلماية مما تضمنه ظـاهر القـرار االسـتئنايف             

 الذي ألغى األمـر االسـتعجايل       297/96 يف امللف عدد     20/1/97الصادر بتاريخ   
 القاضي باسرتجاع السيارة وبيعها باملزاد العلـين        97/96الصادر يف امللف عدد     

برفض الطلب بشأنه بصرف النظر عن الطعن فيه بالنقض من          وحكم من جديد    
عدمه غري املؤثر ومن تلمسها لوصل أداء باقي الثمن وخلصت إىل أن االسـتمرار              
يف بقاء الرهنني املسجلني على الناقلتني مع ما ذكر من شأنه اإلضرار باملطلوب             

رارهـا  وهو ما حتم تدخل القضاء املستعجل لوضع حد هلذه الوضعية، فجاء ق           
املعتمد لذلك غري خارق ألي مقتضى ومعلال مبا فيه الكفاية ومبينا على أسـاس              
سليم، وما أثري بشأن طبيعة املعاملة القائمة بني الطرفني، فإن الوسـيلة تعيـب              
عدم اعتماد القرار للدفع بعدم اختصاص قاضي املستعجالت لـدى احملكمـة            

 إدالء املطلوب مبا يفيـد أنـه        التجارية لعدم االختصاص هذه بالنزاع رغم عدم      
يتعاطى التجارية ورغم أن التعامل كان يف نطاق مدين، وهو نعي وان مل يتطـابق               
مع ماورد يف أسباب االستئناف مردود مبا أورده القرار من أن املستأنف املـدعى              
عليه يكسب صفة التاجر حبكم نشاطه التجاري فيحق للمدعى توجيـه دعـواه             

وهو تعليل غري منتقد فلم خيرق القـرار أي         "مة التجارية   ضده أمام رئيس احملك   
مقتضى والوسيلة  على غري أساس فيما عدا ما هو مبهم وغري واضح فهو غـري                

 .مقبول

 هلذه األسباب
 .   قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل الطالب الصائر

عـاله  وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أ           
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد الرمحان مـزور    : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
مقررا والباتول الناصري وزبيدة التكالنيت وعبد الرمحان املصـباحي وحبضـور           

عدة كاتبة الضبط السـيدة فتيحـة       احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبسا     
 .موجب
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 1740القرار عدد  
 1/11/2000املؤرخ يف  

 324/3/2/99امللف املدين عدد  
 )ال( بيان احلامل لسببه – تداوله – أداة صرف ووفاء –الشيك 

ملا كان الشيك احلامل جلميع البيانات اإللزامية يعترب وظيفا أداة صـرف            
 اإلطالع عليه، وأنه كسائر األوراق التجارية       ووفاء فهو يستحق األداء مبجرد    

 .األخرى يتميز خباصة التجريد أي أنه يتداول بعيدا عن سببه
ولذلك فإن حامله يعترب دائنا لساحبه باملبلغ املقيـد بـه دون أن يكـون               
ملزما بأن يبني السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي أرجع إليه بـدون              

 .رصيد

 باسم جاللة امللك
 لس األعلىان ا

 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق امللف والقرار املطعون فيه الصادر عن اسـتئنافية            
 أن  322/98:  يف امللف املدين عـدد       14/7/98 بتاريخ   432: احلسيمة حتت عدد    

املطلوب يف النقض السيد بوعزة حممد تقدم مبقال أمـام ابتدائيـة احلسـيمة              
 درهم مبقتضى الشيك املسحوب عن      100000ئن للطالب مببلغ    عرض فيه أنه دا   

الصندوق الوطين للقرض الفالحي ملتمسا احلكم له مببلغه كأصل الدين ومبلـغ            
 درهم مصاريف االحتجاج والفوائد القانونية من تاريخ احلكم وأرفق مقالـه            550

ج بأصل الشيك، نسخة من قرار جنحي، نسخة من قرار الس األعلى، احتجـا      
بعدم الوفاء، وبعد جواب املدعى عليه قضت احملكمة بعدم قبول الطلب أيدته            

:  يف امللـف عـدد   23/12/93حمكمة االستئناف مبقتضى القرار الصادر بتـاريخ   
 2/10/96 مث الطعن فيه بالنقض فأصدر الس األعلى قـرارا بتـاريخ           267/92

مة املصدرة للبـث     قضى بالنقض وإحالة القضية على احملك      5760: حتت عدد   
فيه من جديد فأصدرت حمكمة اإلحالة قرارا قضى بإلغـاء احلكـم املسـتأنف              

 درهم قيمة الشيك مـع      100000واحلكم تصديا بإلزام املستأنف عليه بأداء مبلغ        
 .حتمل الصائر وهو القرار املطعون فيه

حيث يعيب الطاعن على احملكمة يف الوسيلتني جمتمعتني خرق الفصـلني           
 من ق ل ع نقصان التعليل املوازي النعدامـه ذلـك أن املطلـوب يف                489 و 443
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النقض صرح بأنه تسلم الشيك على إثر عملية بيع وشراء منزل ومتسك الطالب             
مبقتضيات الفصلني أعاله إذ يتعني اإلدالء بعقد الشراء الذي كان مقابل الشيك            

 اجلنحية وما جاء    كما أن املطلوب يف النقض تناقض يف تصرحياته أمام احملكمة         
به يف مقاله وهو دفع مل تناقشه احملكمة فجاء قرارها خارقا للقانون وغري معلل              

 .مما يوجب نقضه
لكن حيث إن الشيك يعترب وظيفيا أداة صرف ووفاء فهـو مسـتحق األداء              

وأنه كسائر األوراق التجاريـة األخـرى       " ت. م 267الفصل  "مبجرد اإلطالع عليه    
يد أي أنه يتداول بعيدا عن سببه ولذلك فإن حاملـه يعتـرب             يتميز خباصية التجر  

دائنا لساحبه الذي يكون مدينا له باملبلغ املقيد بـه ممـا تكـون معـه دعـوى                  
املطلوبني يف النقض الرامية إىل احلكم على الطاعن بأداء مبلغ الشـيك الـذي              

اعن يف  أرجع بدون رصيد قائمة على أساس قانوين وبالتايل وخالف ملا أثاره الط           
إن قـرار الـس     "أسباب النقض فإن احملكمة كانت على صواب ملا عللـت           

 من ق م م ومل تكن ملزمة بالرد على          369األعلى الصادر يف النازلة طبقا للفصل       
الدفوع الغري املنتجة يف الدعوى واليت ال تأثري هلـا علـى اجتاههـا فكـان مـا                  

 .بالوسيلتني غري مؤسس

 هلذه األسباب
 .س األعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالبقضى ال

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

فاطمة احلجـاجي   : من السيد رئيس الغرفة أمحد بنكريان واملستشارين السادة         
ررة ومجيلة املدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضـاء ومبحضـر احملـامي      مق

 .العام السيد فايدي عبد الغين ومبساعدة كاتبة الضبط السيد احلسني اجلزويل
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 1827القرار عدد  
 22/11/2000املؤرخ يف  

 398/3/2/99امللف املدين عدد  
 )ال (– جتزئة الدين –الكمبيالة 

 ق م م فإنه إذا اتضح للمحكمة أن الـدين منـازع              من 158مبقتضى الفصل   
فيه رفعت الطلب وأحالت األطراف على احملكمة املختصة للبـت فيـه            

 .تبعا لإلجراءات العادية
ملا كان الدين املطالب به يف النازلة مضمنا بكمبيالة واحدة ويشكل وحدة            

وصوالت ال تتجزأ فإن احملكمة ملا جزأته بعد ما نازع فيه الطاعن مدليا ب            
وبأصل االلتزام، وقضت عليه ببعض الدين دون أن حتيـل النـزاع برمتـه              

 مـن   158على احملكمة املختصة فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل          
 .ق م م املذكور أعاله مما يعرض قرارها للنقض

 باسم جاللة امللك
 ان الس االعلى

 وبعد املداولة طبقا للقانون،
ف والقرار املطعون فيه أن املطلوب يف النقض        حيث يؤخذ من عناصر املل    

طلب من رئيس احملكمة االبتدائية إصدار أمره يف مواجهة الطـاعن بأدائـه لـه              
 درهم مع الصوائر دين ناتج عن كمبيالة حل أجل الوفـاء بهـا يف               32000.00مبلغ  

، استجيب هلذا الطلب بأمر استأنفه املدعى عليه مؤيدا أنه أدى الدين            30/4/96
ذكور عن طريق اقساط شهرية تنفيذا لإللتزام حيـدد طريقـة الوفـاء وأدىل       امل

 .23/8/94بتواصيل واإللتزام املذكور املؤرخ يف 
وبعد متام اإلجراءات، قضت حمكمة االستئناف بتأييد األمر املسـتأنف مـع      

 . درهم24500تعديله حبصر املبلغ املستحق يف 
 . ق م م158كمة خرق الفصل حيث إن من مجلة ما يعيبه الطاعن على احمل

ذلك أنه حسب الفصل املذكور إذا اتضح للمحكمة أن الدين منـازع فيـه              
رفضت الطلب وأحالت األطراف على احملكمـة املختصـة للبـث فيـه تبعـا              

 .لإلجراءات العادية
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والطاعن نازع يف استحقاق املبلغ املطالب به وأدىل باإللتزام الـذي أسـس             
دال من أن تلغي األمر املستأنف وحتيـل الطالـب علـى            عليه الدين واحملكمة ب   

حمكمة املوضوع تصدت للبث يف النازلة وهي بذلك قـد خرقـت املقتضـيات              
 .أعاله وعرضت قرارها للنقض

حقا حيث إن الطاعن نازع يف الدين املطالب به وأدىل مبجموعة وصـوالت             
ل مـن أن حتيـل     إلثبات تسديد قيمة الكمبيالة واحملكمة أمام هذه املنازعة بـد         

األطراف على احملكمة املختصة تبعا فاإلجراءات العادية، اعتـربت التواصـيل           
املدىل بها وخصمت قيمتها من جمموع الدين وجزأته واحلال أن الدين املطالـب             

 ق م م فجاء قرارها علـى النحـو          158به يشكل وحدة ال تتجزأ مبفهوم الفصل        
 .هاملذكور خمالفا للقانون مما يستوجب نقض

 هلذه األسباب
قرر الس األعلى نقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية واألطـراف           
على نفس احملكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى              

 .مع حتميل املطلوب يف النقض الصائر
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت نفس احملكمة املذكورة إثـر احلكـم              

 .ه أو بطرتهاملطعون في
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

مليكة بنديان مقررة   : من السيد رئيس الغرفة أمحد بنكريان واملستشارين السادة         
يفة رضا أعضاء ومبحضر احملامي العام السيد       ومجيلة املدور وبودي بوبكر ولط    

 .فايدي عبد الغين ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة اإلدريسي
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 1913القرار عدد  
 29/11/2000املؤرخ يف 

 1351/3/2/99امللف املدين عدد 
 الطلب اإلضايف وارتباطه – املقصود بالطلب اجلديد –الطلب األصلي 

 . وسائل إثباتها– معاملة جتارية –باخلصومة 
ال يعـد طلبـا جديـدا      " من ق م م      143مبقتضى الفقرة الثالثة من الفصل      

الطلب املرتتب عن الطلب األصلي والذي يرمي إىل نفس الغايات رغم أنه            
 ".أسس على أسباب أو علل خمتلفة

من املقرر فقها أنه ال تعترب طلبات جديدة تلك الـيت يقصـد بهـا بيـان                 
ي أو تصـرحيه أو تعديلـه، وأن الطلـب اإلضـايف            وحتديد الطلب األصـل   

احملضور تقدميه يف مرحلة االستئناف باعتباره طلبا جديـدا هـو الـذي             
خيتلف عن الطلب األصلي من حيـث املوضـوع أو السـبب أو الطـرف               

 .املوجه إليه
ملا كان طلب الطاعنة اإلضايف يف مرحلة االستئناف ينصـب علـى نفـس              

 األصلية فهو بالتايل مرتتب عنها ومرتبط       وقائع وموضوع وسبب اخلصومة   
بها ارتباطا وثيقا، ومن مث ال جيوز أن ترفع به دعوى مبتدئة دون إمكانيـة               

 –الدفع حبجية الشيء املقضي فيه باحلكم الصادر يف اخلصومة األصلية           
فإن الطلب املذكور يندرج بالضرورة ضمن املستثنيات املنصوص عليهـا          

اليت استثناها املشـرع مـن      " الفقرة الثانية منه    " من ق م م      143يف الفصل   
 .قاعدة عدم جواز تقدمي الطلبات اجلديدة يف املرحلة االستئنافية

ملا كان األمر يف النازلة يتعلق بدعوى جتارية وأن حرية اإلثبات مـن أهـم               
 مـن   19املبادئ العامة اليت تهيمن على املادة التجارية، وملا كان الفصل           

 نص على أن احملاسبة املمسوكة بانتظام تكـون مقبولـة           مدونة التجارة 
 فإن وجود عقد    –كوسيلة إثبات بني التجار يف األعمال املرتبطة بتجارتهم         

يربط بني الطرفني بشأن جانب من املعاملـة التجاريـة مل يكـن ليمنـع               
الطاعنة من إثبات ادعاءاتها بشأن إجنازها ألشغال أخرى لفائدة املطلوب          

 .ميع وسائل اإلثباتيف النقض جب
إن احملكمة عندما رفضت طلب الطاعنة اإلضـايف وطلبهـا الرامـي إىل             
إثبات ادعاءاتها جبميع وسائل اإلثبات للعلل الواردة يف قرارهـا فإنهـا مل             

 .تؤسس قضاءها على أساس قانوين وعرضته للنقض
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 باسم جاللة امللك
 ان الس االعلى

 وبعد املداولة وطبقا للقانون
 يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عـن             حيث

 أن املطلوب   577/99 يف امللف    20/9/99حمكمة االستئناف التجارية بفاس بتاريخ      
 17/9/98النقض الغايل الفضيلي تقدم مبقال لدى احملكمة التجاريـة بفـاس يف             

ازها له أعمـال    عرض فيه أنه تعاقد مع شركة بناين للمقاولة واألشغال على إجن          
 درهم وتوصلت منه    1401560النجارة لعمارته وقد حددت قيمة األشغال يف مبلغ         

 درهم، ومن جهة أخـرى إن الشـركة مل          148440 درهم أي بزيادة     1550000مببلغ  
توف بالتزامها سواء من حيث نوعية اخلشب أو نوعية العمل أو قياساته ملتمسـا              

 درهمـا مـع     148440ري حق وبأدائها مبلغ     احلكم على الشركة بإرجاع ما دفع بغ      
 درهـم   25000 درهم واحلكم له بتعـويض مؤقـت قـدره           20000تعويض قدره   

 ومبقال  1610/98ومتهيديا إجراء خربة للكشف عن األشغال املنجزة فتح له ملف           
 تقدمت به شركة بيطرا عرضت فيه أن العلوي الفضيلي          18/9/98سجل بتاريخ   

النجارة بعمارته املسماة إقامة زينـب ومبحـل سـكناه          عهد إليها بإجناز أشغال     
بطريق إميوزار ومبتجره فبقي هلا بذمته من مثن تلـك األشـغال عـن العمـارة                

 درهـم   32373.40 درهما وعن املتجـر      56156.40 درهم وعن السكىن     380634.08
 419163.88وأنه مل يؤد ما بذمته رغم إنذاره طالبة احلكم عليه بأداء مـا قـدره                

 درهم فتح لـه امللـف       30000ما مع الفوائد من تاريخ اإلنذار وتعويض قدره         دره
 1610/98 يف امللـف     26/11/98 وأمرت احملكمة بإجراء خـربة بتـاريخ         1645/98

للتأكد من مطابقة األشغال املنجزة بإقامة زينب لاللتزام الذي حتملتـه شـركة             
ى اخلبري يف تقديره إىل أن      بناين وتقدير قيمتها وإجراء حماسبة بني الطرفني وانته       

األشغال املنجزة جاءت مطابقة لاللتزام املضمن بنص االتفاق وهنـاك أشـغال            
 درهم يضـاف إىل     174320.00إضافية غري مذكورة باالتفاق حمددا قيمتها يف مبلغ         

 درهما وبعد خصم ما أداه الفضيلي بقي مدينا للشركة مببلـغ            1401560.00مبلغ  
دالء الطرفني مبسـتنتجاتهما أصـدرت احملكمـة حكمـا           درهما وبعد إ   2588.00

باملصادقة على تقرير اخلبري بنجلون وعلى املدعى عليه الغايل بأدائـه لفائـدة             
 درهما وبإلغاء الطلب املتعلق مبحل سكىن املدعى عليه         2588000الشركة مبلغ   

 .وجتره على احلالة ورفض باقي الطلبات
طلب إضايف ملتمسة احلكم هلا بقيمـة       فاستأنفه شركة بيطرا مبقال مقرون ب     

 .بعض األشغال اليت أغفلت املطالبة بها حسب التفصيل الوارد مبقاهلا
فقضت احملكمة االستئنافية بقبول االستئناف وبعدم قبول الطلب اإلضـايف        

 .وبتأييد احلكم املستأنف
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حيث إن من مجلة ما تعيبه الطاعنة علـى القـرار يف الوسـيلتني الثالثـة                
 من ق م م والفصـل       448 و 143بعة خرق القانون املتخذ من خرق الفصلني        والرا
 من مدونة التجارة وانعدام األساس القانوين؛ بدعوى أن احملكمة أشارت إىل            334

أن الطلب اإلضايف غري مرتتب عن الطلب األصلي بل له كيانه املستقل وكان من              
يف حـني بـالرجوع إىل      اجلائز رفعه أمام حمكمة الدرجة األوىل بدعوى جديـدة          

معطيات امللف والوثائق يتضح أن طلب الطاعنة اإلضايف مرتتب عـن الطلـب             
األصلي وأن احملكمة عندما قررت خالف ذلـك تكـون قـد مسـت بالقواعـد                
اجلوهرية للمسطرة ومل تعلل قرارها تعليال قانونيا سليما؛ ومن جهة ثانيـة فـإن              

مدة من قبل الطاعنة غري مؤسسـة       احملكمة اعتربت أن أسباب االستئناف املعت     
على اعتبار أن تعاقدها مع املطلوب خبصوص العمارة كان حيتم عليها أن تقوم             
بنفس التعاقد خبصوص املتجر وحمل السكىن كما اعتربت أن مطالب الطاعنـة           
سواء فيما خيص اإلضافات أو ما خيص األشغال املنجزة باملتجر ال دليل قانوين             

ني أن الطاعنة التمست خبصوص هذه النقطة إجراء حبث         على قيامها بها يف ح    
ملقارنة األشغال املنجزة بالعمارة واألشغال املنجزة يف املتجر والسـكىن وذلـك          
مبختلف الوسائل منها االستماع إىل العمال الذين باشروا تركيب تلـك األشـغال             
 وأنها عندما ردت ملتمسها خبصوص ما ذكر يكون قضاؤها خارقـا لإلجـراءات            

املسطرية ولقواعد اإلثبات وللمقتضيات املشار إليها أعاله واليت تسمح بقبـول           
إثبات خمتلف املعامالت التجارية بواسطة الشهود األمر الذي يستوجب نقـض           

 .القرار
حقا حيث تبني صحة ما تعيبه الطاعنة على احملكمة ذلـك أنهـا عللـت               

ألصـلي بـل لـه كيانـه        بكونه غري مرتتب عن الطلب ا     "رفضها لطلبها اإلضايف    
املستقل وكان من اجلائز رفعه بدعوى جديدة أمام حمكمة الدرجـة األوىل دون             

 وكما هو ثابت لقضاة االستئناف      –مع أنه   " خشية من الوقوع يف تناقض األحكام       
 فإن الطاعنة بعدما طلبت ابتدائيا احلكم على املطلوب يف النقض بأدائه هلـا              –

النجارة اليت أجنزتها لفائدته سواء بعمارته املسـماة        ما بقي بذمته مقابل أشغال      
أو مبحل سكناه أو متجره حمددة جمموع مثن تلـك األشـغال يف مبلـغ               ) زينب(

 درهم تقدمت استئنافيا بطلب إضايف يتعلق بنفس األشغال املنجزة          4191163.88
من طرفها بنفس احملالت املذكورة مالحظة فقـط أنهـا أغفلـت يف طلبهـا               

ي بعض األشغال اإلضافية واألدوات النحاسية حمددة طلباتهـا يف مبلـغ            االبتدائ
 درهم بدال من املبلغ احملدد ابتدائيا، وأنه مبقتضى الفقرة الثالثة من            529284.36

ال يعد طلبا جديدا الطلب املرتتب عن الطلب األصلي         " من ق م م      143الفصل  
وأنـه  " أو علل خمتلفة     والذي يرمي إىل نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب         

من املقرر فقها أنه ال تعترب طلبات جديدة تلك اليت يقصد بها بيـان وحتديـد                
الطلب األصلي أو تصحيحه، كما أن الطلب اإلضايف احملظور تقدميه يف مرحلـة           
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االستئناف باعتباره طلبا جديدا هو الذي خيتلف عن الطلب األصلي إما بالنسبة            
ف النزاع حيث ينتج عن ذلك تغيري عناصر الـدعوى          للموضوع أو بالنسبة ألطرا   

برمتها، أما الطلب اإلضايف الذي ال يغري من أسـاس وطبيعـة الطلـب األصـلي                
ويهدف إىل نفس غايات هذا الطلب فإنه ال يعترب طلبا جديدا ولو تضمن تعديال              
للطلب األول، وأن طلب الطاعنة اإلضايف يف مرحلة االستئناف ينصب على نفس            

 وموضوع وحىت سبب اخلصومة األصلية فهو مرتتب عنها ومـرتبط بهـا             وقائع
ارتباطا وثيقا ال يقبل االنفصام فليس له كيان مستقل جيوز أن ترفع به دعـوى               
مبتدأة دون أن جيوز دفعها حبجية الشيء املقضـي فيـه بـاحلكم الصـادر يف                

ة الثالثـة   الفقـر " من ق م م      143اخلصومة األصلية اليت انبثق عليها يف الفصل        
اليت استثناها املشرع من قاعدة عدم جواز تقدمي الطلبـات اجلديـدة يف             " منه

املرحلة االستئنافية، ومن جهة ثانية فإن احملكمة رفضـت ملـتمس الطاعنـة             
الرامي إىل إجراء حبث مبختلف الوسائل ومنها االسـتماع إىل الشـهود إلثبـات              

بها اخلصم اآلخر، وأن الطاعنة مل      أن حمكمة الدرجة األوىل كونت      "مطالبها بعلة   
تقدم دليال منتجا على صحة التعاقد بإجناز أشغال النجـارة بالـدكان وحمـل              
السكىن كما حصل بالنسبة للتعاقد بشأن العمارة ولذا فإنه ال يكون هناك حمـل              

مع أن األمر يتعلق بدعوى جتارية وأن حرية اإلثبات مـن           "لإلحالة على التحقيق    
عامة اليت تهيمن على املادة التجارية وقد أكد على ذلك الفصـل            أهم املبادئ ال  

 منها نص على احملاسـبة املمسـوكة        19 من مدونة التجارة كما أن الفصل        334
بانتظام تكون مقبولة كوسيلة إثبات بني التجار يف األعمال املرتبطة بتجـارتهم،            

ريـة ال مينـع     وأن وجود عقد يربط بني الطرفني بشأن جانب من املعاملة التجا          
الطاعنة من إثبات ادعاءاتها بشأن إجنازها ألشغال أخرى لفائـدة املطلـوب يف             
النقض جبميع وسائل اإلثبات مبا يف ذلك الوثائق املمسوكة بانتظام وإجراء حبث            
بشأنها واالستماع إىل الشهود، ولذلك فإن احملكمة عندما رفضت طلب الطاعنة           

 حبث يف القضية واالستماع إىل الشهود للعلـل         اإلضايف وطلبها الرامي إىل إجراء    
املضمنة بقرارها فإنها تكون قد خرقت املقتضيات القانونية املشار إليها أعـاله            
وأخلت حبقوق الدفاع مما جاء معه قضاؤها غري مرتكز علـى أسـاس قـانوين               

 .ومعرض للنقض

 هلذه األسباب
بإحالة القضـية   قضى الس األعلى بنقض وإبطال القرار املطعون فيه و        

واألطراف على نفس احملكمة التجارية مصدرته لتبت فيها مـن جديـد طبقـا              
 .للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى املطلوب يف النقض الصائر

كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت نفس احملكمة املذكورة إثـر احلكـم              
 .   املطعون فيه أو بطرته
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لعلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله        وبه صدر القرار وتلي باجللسة ا     
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

لطيفة رضا مقررة   : من السيد رئيس الغرفة أمحد بنكريان واملستشارين السادة         
ومجيلة املدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء ومبحضـر احملـامي العـام             

 .فايدي عبد الغين ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة اإلدريسيالسيد 
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 204القرار عدد  
 24/1/2001املؤرخ يف 

 1525/3/2/99امللف املدين عدد 
 .التمسك بالدفع بالتجريد‐الكفيل– املدين األصلي –عقد الضمان 

ملا كان الثابت للمحكمة أن الطاعن كفل مبقتضـى عقـد الضـمان أداء              
نة األصلية لفائدة الدائنة املطلوبـة مـن        ياملرتتب بذمة املد  مجيع الدين   

قبل القرض املمنوح من هذه األخرية وليس من قبـل الشـاحنة املمولـة              
مبقتضى القرض، وأن عقد الضمان املذكور تضمن تنـازل الطـاعن عـن             

 فإنها كانت على حق عندما اسـتبعدت هـذا          –التمسك بالدفع بالتجريد    
 مـن ق ل ع الـيت ال ختـول           1137تضيات الفصـل    الدفع استنادا على مق   

للكفيل طلب جتريد املدين األصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صـراحة             
 .عن التمسك بالدفع املذكور

 باسم جاللة امللك
 ان الس االعلى

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 588/00: حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرارين املطعون فيهما عدد           

 الصـادرين عـن حمكمـة االسـتئناف         1800/99 و 1388:  يف امللفني عدد     587و  
 أن املطلوبة يف الـنقض تقـدمت مبقـال          21/3/2000التجارية بالبيضاء بتاريخ    

 24تعرض فيه أنها مولت شراء شاحنة باملصارفة مبقتضى عقد قـرض تثبتـه              
هم وبقيت دائنة    در 35000كمبيالة، وأنها استصدرت أمرا ببيع الشاحنة مبا مبلغه         

 درهم من قبل تسع كمبياالت والفوائـد        37722.00للمدعى عليها سومياكار مببلغ     
واملصاريف وأن الطالب ملوضة خليفة ضمن ديون املدينة املذكورة مبقتضـى           

 ونظرا المتناعهما عن األداء تلتمس احلكم عليهما        16/8/94عقد ضمان مؤرخ يف     
 درهم كتعويض مع الفائدة االتفاقيـة       5000لغ  بالتضامن بأداء املبلغ املذكور ومب    

من تاريخ احللول بالنسبة للكمبياالت والقانونيـة مـن الطلـب بالنسـبة             ./. 14
 درهـم مـع   3736للتعويض فقضت احملكمة على املدعى عليهما بـأداء مبلـغ    

فوائده القانونية من تاريخ احللول ومبلغ ألف درهم كتعويض استؤنف اسـتئنافا            
 الطالب واملطلوبة وذلك فيما خيص الفوائد بالنسبة هلذه األخرية          أصليا من لدن  

وبعد متام اإلجراءات وضم امللفني أصدرت حمكمة االستئناف قرارها املطعـون           
فيه القاضي باعتبار االستئنافني جزئيا وتأييد احلكم االبتدائي مع تعديله وذلـك            
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ئد القانونية وختفيض مبلغ    من تاريخ بدل الفوا   ./. 2.5باحتساب الفوائد االتفاقية    
 . درهم500التعويض عن التماطل إىل مبلغ 

عى الطاعن على القرار يف وسيلته األوىل والثانية جمتمعـتني خـرق            نحيث ي 
 ق ل ع انعدام التعليل وعدم اإلجابة على بعض دفوعه           264القانون خرق الفصل    

د ما يثبـت بيـع   ذلك أنه أكد على كونه أدى جمموعة من الكمبياالت وأنه ال يوج        
الشاحنة وكان على احملكمة إجراء خربة حسابية ملعرفة الثمن احلقيقي لبيعهـا،     

 ق ل ع مـا دام أنـه مل          264كما أنها سايرت احلكم االبتدائي دون تطبيق الفصل         
يسقط يف أي خطأ كما أنها مل جتب عن دفعه املتعلق بأن شركة السلف الشعيب               

ره ضامنا ومل تدل مبا يفيد إعسـار شـركة          أقحمت إمسه يف الدعوى على اعتبا     
سومياكار كما سبق هلا اسرتجاع الشاحنة اليت على أساسها أبرم عقـد الشـمان              
الذي أصبح الغيا ومل يبق هلا سوى حق الرجوع على شركة سومياركار الشـيء              

 .الذي مل يثبت يف النازلة مما يعرض القرار للنقض
ا من خـالل وثـائق امللـف أن         لكن حيث ان حمكمة االستئناف ملا ثبت هل       

 أداء مجيع الدين املرتتـب      17/8/94الطاعن كفل مبقتضى عقد ضمان مؤرخ يف        
مـن قبـل القـرض      ) املطلوبة(بذمة املدينة األصلية شركة سومياركار الدائنة       

املمنوح من هذه األخرية وليس من قبل الشاحنة املمولة مبقتضـى القـرض وأن              
د تنازل فيه الطاعن عن الدفع بالتجريد مستبعدة        عقد الضمان ال يزال قائما وق     

 ق ل ع    1137اعتبارا لذلك الدفع املذكور واستنادا كذلك ملقتضـيات الفصـل           
اليت ال ختول للكفيل طلب جتريد املدين األصلي من أمواله إذا كان قـد تنـازل                
صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلـى اخلصـوص إذا كـان قـد التـزم                

ملدين األصلي، وقضت على الطاعن باألداء بالتضامن مع املدينـة          متضامنا مع ا  
األصلية ملبلغ الدين الذي ثبت هلا من خالل الكمبياالت التسعة املدىل بها بعـد              
خصم املبلغ احملصل عليه من بيع الشاحنة استنادا إىل ورقة املصروف املدىل            

 به قرارها خبصوص    بها، فلم تكن يف حاجة إىل إجراء خربة حسابية وأن ما عللت           
بأن الثابت من خالل الوثائق أن شركة السلف الشعيب         " ... التعويض عن التماطل  

أنذرتهما من أجل األداء وذلك ثابت من خالل الرسـالتني مـع مقتطـع الربيـد                
املرفق بامللف الشيء الذي يكون معه التعويض عـن التماطـل مـربرا إال أنـه                

ر الدين جنده مبالغا فيه ممـا يـتعني معـه           مبقارنة املبلغ احملكوم به مع مقدا     
تكون قد عللت قرارهـا تعلـيال كافيـا، وأجابـت           ."  درهم 500خفضه إىل مبلغ    

الطاعن عن مجيع دفوعه ومل خترق أي مقتضى مما يتمسك به وتكون الوسيلتان             
 .غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل الطلب املصاريف
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لقرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله           وبه صدر ا  
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

حليمة ابـن مالـك     : من السيد رئيس الغرفة أمحد بنكريان واملستشارين السادة         
حضـر احملـامي   مقررة ومجيلة املدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضـاء ومب   

 .العام السيد فايدي عبد الغين ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة اإلدريسي
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 231القرار عدد  
 31/1/2001املؤرخ يف  

 369/3/2/99امللف املدين عدد  
 . تكييف العقود–الكفالة البنكية –الضمانات البنكية 

ـ                وفر إن خطاب الضمان يعد مـن الضـمانات البنكيـة املسـتقلة الـيت ت
بطبيعتها للمستفيد ضـمان السـيولة عنـد أول طلـب، وضـمان عـدم               
االعرتاض على األداء ألي سبب كان، فهو ينشئ للمسـتفيد حقـا مباشـرا              
ونهائيا ومستقال عن كل عالقة أخرى، ومن مث فإن خطاب الضمان خيتلف            

 .عن الكفالة البنكية من حيث اآلثار اليت يرتبها على أطرافه
قضاة االستئناف أن األمر يف النازلة ال يتعلق بعقد الكفالة          ملا كان الثابت ل   

كما جنح لذلك احلكم االبتدائي وإمنا خبطاب الضمان اسـتنادا علـى مـا              
تضمنه العقد من أن البنك الطاعن يلتزم باألداء عند أول طلب يف حـدود              
املبلغ املكفول وبدون اعرتاض ألي سبب وهما الشرطان األساسيان لقيام          

 أن – دون أن يقعـوا يف أي تنـاقض        –قد كان من حقهـم      –لضمان  خطاب ا 
يؤسسوا تأييدهم للحكم االبتدائي القاضي بـاألداء علـى أسـباب أخـرى             
مستبعدين ضمنيا أسباب احلكم االبتدائي املذكور ومستعلمني لسـلطتهم         
كدرجة ثانية للتقاضي يف تكييف العقود تكييفا خمتلفا عن التكييف الذي           

 .رجة األوىل قد أضفاه على تلك العقودكان قاضي الد
.  مـن ق ل ع   466إن قضاة االستئناف قد طبقوا عن صواب نـص الفصـل            

تطبيقا سليما بإعطائهم للعقد معناه احلقيقي حسب اصـطالح األلفـاظ           
املستعملة فيه ومدلوهلا املعتاد ملزمني البنك الطاعن بأداء ما إلتزم بـه            

 . ق ل ع230تطبيقا للفصل 
 لة امللكباسم جال

 ان الس األعلى
 وبعد املداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصـادر عـن             
 حتت عدد   4336/97 يف امللف    13/11/98حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ      

اع  أن املطلوبة يف النقض الشركة العامة العقارية فرع عن صندوق اإليـد            4278: 
والتدبري تقدمت مبقال عرضت فيه أن بنك الوفاء كفل الشركة اجلديدة لألشغال            
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واملقاولة كفالة اقتطاع الضمان تتعلق باألشغال اخلاصة مبشروع أروقـة شـرف            
 مبلغهـا   4/12/90مبدينة أكادير حمررة ببنك الوفاء وكالـة صـومعة حسـان يف             

باألشغال اخلاصـة بتجزئـة      كفالة اسرتجاع التسبيق تتعلق      – درهما   961994.74
 درهم وقد وقع رفـع      600000.00 مبلغا   7/11/91الفتح املنتزه حمررة بالبنك يف      

 كفالة  – درهم   200000.00 درهم والباقي املكفول هو      400000.00اليد عن مبلغها    
إنهاء األشغال اليت تتعلق باألشغال اخلاصة مبشروع جبل تغات بفاس حمـررة يف             

 كفالة إنهـاء األشـغال تتعلـق باألشـغال          – درهما   515120.00 مبلغها   27/8/900
 درهمـا   199941.00 مبلغـا    5/2/92اخلاصة مبشروع املنتزه بالرباط حمـررة يف        

 بعثت املدعية برسالة إىل الكفيل بنك الوفاء تطلب منـه أداء            8/11/93وبتاريخ  
برسالة مبلغ الكفاالت أعاله لكون الشركة اجلديدة أخلت بإلتزاماتها فلم جتب و          

 حددت فيها املدعية للبنك أجـل مثانيـة أيـام لـألداء             25/11/93ثانية بتاريخ   
مضيفة يف تلك الرسالة بأنها أندرت املقاولة لتسـتأنف األشـغال فلـم تفعـل               
وتطبيقا ملقتضيات دفرت الشروط والتحمالت فقد وقع فسخ تلـك الصـفقات            

عث البنـك جبـواب يف       وعلى إثر ذلك ب    12/11/93معها وبلغ هلا الفسخ بتاريخ      
 أورد فيه أنه ويف التزاماته وهناك سببني للتـأخر األول أن التزاماتهـا              12/12/93

 درهما وليس املبلـغ املطالـب بـه         2253040.00الكاملة حنو املدعية ال تتجاوز      
والسبب الثاين حصول املسري اجلديد للشركة اجلديدة على تأكيدات بـالرتاجع           

املسؤولني عن املشاريع بأوراش الشركة اجلديدة      عن رسائل املشتكي من طرف      
نظرا لالستعداد الذي أظهرته األخرية الستئناف األشغال وأنـه بـالرغم مـن أن              

 جبواب تؤكد له موافقتها علـى التزاماتـه   7/12/93املدعية بعثت للبنك بتاريخ    
 توصل بـه بتـاريخ      8/12/93حنوها يف نطاق املبلغ السالف الذكر توصل به يوم          

 فلم يـؤد    16/3/94 توصل به بتاريخ     10/3/94ا مما اضطرها إىل إنذاره بتاريخ       كن
 درهمـا   2253040.00رغم مرور األجل احملدد له ملتمسة احلكم عليه بأداء مبلغ           

ابتداء مـن   ./. 16 درهم الذي ميثل الفوائد البنكية       151164.00أصل الدين ومبلغ    
 .يض درهم كتعو100.000 ومبلغ 7/4/94 إىل 8/11/93

وأجاب البنك مبذكرة مع إدخال الشركة اجلديدة لألشغال واملقاولة املدينة          
األصلية يف الدعوى موضوحا بأنه جمرد كفيل غري متضامن والتمس إخراجه مـن        

 .الدعوى
وبعد انتهاء املناقشة قضت احملكمة االبتدائية علـى البنـك بـأداء مبلـغ              

لفوائد القانونية من تاريخ الطلـب   درهم املمثل لقيمة الكفاالت مع ا     2253040.00
 درهما كتعويض وبرفض باقي الطلب وإخراج الشركة اجلديدة مـن           2000ومببلغ  

 .الدعوى وذلك حبكم أيدته حمكمة االستئناف بقرارها املطلوب نقضه
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حيث يعيب الطاعن بنك الوفاء علـى احملكمـة يف الوسـيلة األوىل خـرق               
از على أساس قـانوين لكـون قاضـي         م وعدم االرتك  .م. من ق  3 و 345الفصلني  

الدرجة األوىل قضى عليه باألداء على أساس عقد الكفالـة العـادي اخلاضـع              
ع يف حني ان حمكمة االستئناف أيدته       .ل. من ق  166‐1132‐1133ألحكام الفصول   

على أساس أن األمر يتعلق خبطاب الضمان مما يشكل تناقضا يف التعليـل وقـد               
ت تكيف العقد تكييفا آخر أن تلغي احلكم االبتـدائي          كان على احملكمة حينما رأ    

 .ال أن تقضي بتأييده
ويعيب عليها يف الوسيلة الثانية انعدام التعليل وعدم االرتكاز على أسـاس            

ع لكون احملكمة حينما أضفت علـى       .ل. من ق  1128‐1154‐1153وخرق الفصول   
ـ      دائي تكـون قـد   الكفالة وصفا خمالفا للوصف الذي أضفاه عليها القاضي االبت

أيدته مجلة وتفصيال يف حني أن الكفالة ليست اعرتافا بدين وان انقضاء الـدين              
األصلي يؤدي إىل انقضاء الكفالة وأن اخلربة اليت أجنـزت حبضـور األطـراف              
أثبتت أن الشركة املكفولة هي الدائنة وليس البنك مما يعين انقضاء دين الكفالة،             

م الكفيل باألداء شخصيا فهو ال يلـزم إال إذا مل يـؤد             كما أن الكفالة ال تعين التزا     
 .املكفول الدين األصلي

 مـن   463ويعيب الطاعن على احملكمة يف الوسيلة الثالثة خـرق الفصـل            
ع وعدم االرتكاز على أساس لكون الكفالة تعطى يف بداية إجناز املشروع يف             .ل.ق

بلغ، وأن األطراف اتفقوا    انتظار أن حتقق املكفولة األشغال اليت تستحق عنها امل        
على تعويض الكفالة باالقتطاعات الشخصية وهو ما يؤيد اخلربة اليت أثبتت أن            

 .االقتطاعات قد غطت مجيع الدين املكفول
ويعيب الطاعن على احملكمة يف الوسيلة األخرية عدم االرتكاز على أساسا           

 خطاب ضـمان    ع لكونها حينما اعتربت عقد الكفالة     .ل. من ق  461وخرق الفصل   
 .تكون قد أولت عبارات العقد الصرحية يف أنه عقد كفالة

لكن حيث إن الثابت من وثائق امللف اليت كانـت معروضـة أمـام قضـاة                
املوضوع ومن القرار املطعون فيه أن الدعوى قدمت على أساس أن األمر يتعلق             

يلتزم باألداء  خبطاب الضمان ال بعقد الكفالة إذ ورد يف الوثيقة أن البنك الطاعن             
عند أول طلب ويف حدود املبلغ املكفول وبدون موافقة مسبقة وبدون أن تـديل              

ومؤدى ذلـك أن األمـر يتعلـق    " املدعية الشركة العامة العقارية مبا يؤيد طلبها    
خبطاب الضمان الذي جيعل الكفيل مدينا أصليا بدين مستقل عن ايـة عالقـة              

داء ألي سبب كان سواء يرجـع لعالقـة         أخرى حبيث ال جيوز له االمتناع عن األ       
املدين األصلي بالدائن املستفيد أو لعالقة هذا األخري بالبنك الكفيل، وهلذا فإن            
خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية املستقلة اليت توفر للمستفيد ضـمان            
السيولة عند أول طلب وضمان عدم االعرتاض على األداء ألي سبب كـان، وأن              
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ستئناف ملا أيدت احلكم االبتدائي القاضي باألداء بناءا علـى أسـباب            حمكمة اال 
أخرى تكون من جهة قد استبعدت ضمنيا أسباب احلكم االبتدائي املذكور كمـا             
تكون من جهة أخرى قد استعملت سلطتها كدرجة ثانية للتقاضـي يف تكييـف              

ـ            د أضـفاه   العقود تكييفا خمتلفا عن التكييف الذي كان قاضي الدرجة األوىل ق
على تلك العقود وأنها بذلك مل خترق النصوص املستدل بها بشان الكفالـة ومل              
تقع يف أي تناقض، كما أنها فيما خيص التكييف الذي اعتمدته قد اعتـربت عـن                
صواب األلفاظ املطبوعة خصيصا داخل الوثيقة املختومة بطابع وتوقيع البنك          

ل طلب وبدون اعـرتاض ألي سـبب        الطاعن اليت تتضمن التزامه باألداء عند أو      
وهما الشرطان األساسيان لقيام خطاب الضمان مما مل يكـن معـه أي جـدوى               

اليت طبعت مسبقا بهامش الوثيقة وأن احملكمة       ) تصريح بكفالة (لاللتفات لعبارة   
ع تطبيقا سليما حني أعطـت للوثيقـة        .ل. من ق  466بذلك طبقت نص الفصل     

فاظ املستعملة فيها ومدلوهلا املعتاد ملزمة      معناها احلقيقي حسب اصطالح األل    
ع الذي يعترب العقـد     .ل. من ق  230البنك الطاعن باداء ما التزم به طبقا للفصل         

أن كل تعهـد    " من نفس القانون الذي يقرر       231شريعة املتقاعدين وكذا الفصل     
جيب تنفيذه حبسن نية ويلزم املتعهد بأداء ما يقرره العرف على اعتبار أن هذه              
الضمانات البنكية املستقلة نشأت عن األعراف البنكية مما تكـون معـه مجيـع             

 ". الوسائل غري مرتكزة على أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
الس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة        بقاعة اجللسات العادية ب   

لطيفة رضا مقررة   : من السيد رئيس الغرفة أمحد بنكريان واملستشارين السادة         
ومجيلة املدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء ومبحضـر احملـامي العـام             

 . السيد فايدي عبد الغين ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة اإلدريسي
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 1942/90القرار رقم 
 1990 شتنرب 26صادر يف 

 2235/85امللف التجاري عدد 
 . تقادمها–دعوى صرفية 

إن القرار الذي خيضع الدعوى الصرفية الناجتة عـن االلتـزام الصـريف             
ت للتقـادم العـادي دون      .  مـن ق   189املنصوص على تقادمها يف الفصل      

الناجتة عن االلتزام األصـلي بعلـة أنـه بتقـادم           إقامة الدعوى األصلية    
الكمبيالة كورقة جتارية تصبح سندا عاديا خاضعا للتقادم العادي يكـون           
قد خرق الفصل املذكور املتعلق بالكمبيالة الواجب التطبيق دون غـريه           

 .يف الدعوى الصرفية و يتعرض بذلك للنقض
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 ة طبقا للقانونوبعد املداول

 :فيما خيص الوسيلة األوىل
 12حيث يستفاد من أوراق امللف و القرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 

 أن ابراهيم بن 1027/84 عن حمكمة االستئناف بفاس موضوع امللف 1984نونرب 
حممد السويسي قدم مقاال من أجل األمر باألداء يعرض فيه أنه دائن ألمحد 

 درهم مبقتضى كمبياالت مستحقة األداء لذا يلتمس إصدار 14000.00شبوق مببلغ 
 درهما فأصدر رئيس 25.25أمر بأداء أصل الدين مع الرسوم القضائية البالغة 

 .احملكمة االبتدائية بفاس أمرا وفق الطلب وبعد استئنافه أيدته حمكمة االستئناف
ن القانون  م189حيث يعيب الطاعن على القرار املطعون فيه خرق الفصل 

التجاري ذلك أنه ورد يف هذا القرار أن األوراق التجارية املدىل بها من املطلوب 
يف النقض هي كمبياالت و ليست أطرا أو سندات فال يطبق بشأنها مقتضيات 

 املشار إليه أعاله و بذلك يكون قد فرق بني األطرة و السند و 189الفصل 
 يفرق بني األوراق التجارية املشار إليها الكمبيالة يف حني أن الفصل املذكور ال

أعاله و احلال أن األطرة هي الكمبيالة معتربة حمكمة االستئناف الكمبيالة اليت 
هي األطرة و السند ال تتقادم مبضي ثالث سنوات بل يسرى عليها التقادم 
العادي اخلمسي و يف حني أن الطاعن أسس دفعه بالتقادم استنادا على الفصل 

 .به يكون قرارها املطعون فيه قد خرق هذا الفصل و 189
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حيث إن القرار الذي خيضع دعوى الصرف الناجتة عن االلتزام الصريف 
 من القانون التجاري للتقادم العادي دون 189املنصوص على تقادمها يف الفصل 

انه بتقادم الكمبيالة  «إقامة الدعوى األصلية الناجتة عن االلتزام األصلي بعلة 
يكون قد خرق  » رقة جتارية تصبح سندا عاديا خاضعا للتقادم العاديكو

مقتضيات الفصل املذكور اخلاصة بالكمبيالة الواجبة التطبيق دون غريها يف 
 .دعوى الصرف و معرضا للنقض

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه و بإحالة القضية على 

 جديد و هي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا للقانون و نفس احملكمة لتبت فيها من
 .الصائر على املطلوب يف النقض

كما قرر إثبات قراره هذا بسجالت حمكمة االستئناف بفاس إثر القرار 
 .املطعون فيه أو بطرته

و به صدر القرار باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
على بالرباط و كانت اهليئة احلاكمة تتكون من اجللسات العادية بالس األ

 ‐ امحد محدوش مقررا:رئيس الغرفة السيد حممد بناين و السادة املستشارين
 حممد الديلمي مبحضر احملامي العام السيدة ‐ حممد الشرقاوي‐عبد اهللا زيدان

 .أمينة بنشقرون و مبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن اخليلي
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 1942/90دد تعليق على القرار ع
 26/09/1990املؤرخ يف 

 02235/85يف امللف التجاري عدد 

  :اعتبارات ثالثة دفعتين إىل كتابة هذا التعليق، على هذا القرار
تقنية كتابة و صياغة قرارات الس األعلى، هذه التقنية  : االعتبار األول

من عمل اليت تتصف باإلجياز و االختصار حىت ال يتحول عمل الس األعلى 
 .قضائي إىل عمل فقهي
تقيد الس األعلى مبوضوع وسيلة أو وسائل النقض، إذ  : االعتبار الثاين

ال يستطيع أن يبت خارج حدود و نطاق الوسيلة املثارة باستثناء طبعا ماله 
 .عالقة بالنظام العام يف بعض احلاالت

 ملقتضيات  ما الحظناه من سوء تطبيق حماكم املوضوع: االعتبار الثالث
، و من ) من مدونة التجارة 228 املادة ( من القانون التجاري القدمي 189الفصل 

التطبيق السيئ و الفهم اخلاطئ لالجتهادات الصادرة عن الس األعلى 
 .خبصوص الفصل املذكور

و يتعلق موضوع هذا القرار بالتقادم الصريف لألوراق التجارية بصفة عامة و 
 . جتارية بصفة خاصة كورقة‐للكمبيالة

فمىت ميكن إخضاع الكمبيالة للتقادم الصريف؟ و مىت جيب إخضاعها 
للتقادم العادي جتاريا كان أم مدنيا؟ و ما مدى سلطة األطراف وسلطة القضاء 

 .يف هذا الباب؟
 من حيث –بادئ ذي بدء جتب اإلشارة إىل أن هناك ثالثة أسانيد قانونية 

 صحيحة كانت أو (وضوع تقادم الكمبيالة بصفة عامة ميكن أعماهلا يف م‐املبدأ
 :  و هي)معيبة
 كل ( من قانون االلتزامات و العقود اليت تنص على أن 387 الفصل ‐أ

الدعاوي الناشئة عن االلتزام تتقادم خبمس عشرة سنة، فيما عدا االستثناءات 
 .) خاصةالواردة فيما بعد، و االستثناءات اليت يقضي بها القانون يف حاالت

 :  من نفس القانون اليت جاء فيها388مقتضيات الفصل 
 دعوى التجار أو املوردين أو أرباب املصانع بسبب :  تتقادم خبمس سنوات(

التوريدات اليت يقدمونها لغريهم من التجار أو املوردين أو أرباب املصانع من 
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ملوردين و أرباب دعاوى التجار أو ا..... تقادم بسنتني ..... أجل حاجات مهنهم 
 ).املصانع من أجل التوريدات املقدمة لألفراد الستعماهلم اخلاص

 :  مقتضيات املادة اخلامسة من مدونة التجارة اليت تنص على أنه‐ج
 تتقادم االلتزامات الناشئة مبناسبة عمل جتاري بني التجار أو بينهم و بني (

 .)اصة خمالفةغري التجار مبضي مخس سنوات ما مل توجد مقتضيات خ
فأمام تعدد هذه املقتضيات، و أمام كون الكمبيالة عمال جتاريا بطبيعتها، 

 من مدونة 228فمىت ختضع الكمبيالة للتقادم الصريف املنصوص عليه يف املادة 
و مىت ختضع للتقادم     )  من القانون التجاري القدمي189الفصـل ( التجارة 

 من 387 و 388 الفصالن ( أو مدنيا )املدونة من 5 املادة (كان العادي جتاريا 
 .؟)قانون االلتزامات و العقود

 ةلإلجابة على هذا التساؤل اجلوهري ال بد من التمييز بني الكمبيال
 فالنسبة للكمبيالة ) الكمبيالة املعيبة (الصحيحة و الكمبيالة غري الصحيحة 

 .الصحيحة فال ميكن إخضاعها إال للتقادم الصريف
 .لنسبة للكمبيالة املعيبة فال يطبق عليها إال التقادم العاديأما با

 .لكن مىت تكون الكمبيالة صحيحة؟ و مىت تكون معيبة؟
 ورقة جتارية مكتوبة وفقا ( هي – كورقة جتارية –من املعلوم إن الكمبيالة 

للشكل الذي نص عليه القانون تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إىل 
حوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود إىل شخص شخص آخر يسمى املس

ثالث يسمى املستفيد أو إىل الشخص الذي يعينه املستفيد و ذلك مبجرد 
 ( حسب تعريف الدكتور علي سليمان العبيدي يف كتابه )االطالع أو يف تاريخ معني

 .) 11األوراق التجارية يف التشريع املغريب الصفحة 
 الوسيط يف احلقوق التجارية (اهللا انطاكي يف مؤلفه و يعرفها الدكتور رزق 

الصك احملرر وفقا لشروط شكلية اقتضاها القانون و ( : بأنها)300الربية صفحة 
الذي مبوجبه خياطب شخص يقال له الساحب شخصا آخر يسمى املسحوب 
عليه بأن يدفع ألمر شخص ثالث هو املستفيد أو احلامل مبلغا من النقود يف 

 .)  معنيميعاد  
و الورقة التجارية لكي تكون هلا صفة كمبيالة، وبالتايل تكون كمبيالة 
صحيحة، جيب أن تتضمن البيانات اإللزامية اليت نص عليها القانون حتت طائلة 

 فقدت ) كمبيالة غري صحيحة بتعبري القانون املغريب(اعتبارها كمبيالة معيبة 
ت سندا عاديا خيضع سواء من جهة صفتها اإللزامية و خاصيتها الصرفية أصبح

 .االختصاص القضائي أو من جهة التقادم إىل أحكام القانون العام
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 من القانون 128 الفصل ( من مدونة التجارة 159و قد حددت املادة 
 البيانات اإللزامية اليت جيب أن تتضمنها الكمبيالة فنصت )التجاري القدمي 
 : صراحة على أنه

 : بيانات التاليةتتضمن الكمبيالة ال

 مدرجة يف نص السند ذاته و باللغة املستعملة »كمبيالة  « تسمية ‐1
 .للتحرير

 . األمر الناجز بأداء مبلغ معني‐2
 .) املسحوب عليه ( اسم من يلزمه الوفاء ‐3
  تاريخ االستحقاق‐4
  مكان الوفاء‐5
 . اسم من جيب الوفاء له أو ألمره‐6
 .مبيالة تاريخ و مكان إنشاء الك‐7
 ) الساحب( اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة ‐8

و يستفاد من تلك املادة أن األصل أن السند الذي تنقضه أحد البيانات 
 كمبيالة، ولو أطلق عليها ‐ يف نظر القانون–اإللزامية املشار إليها أعاله ال يعترب 

 .أطرافها ذلك االسم و اسبغوا عليها تلك الصفة
 من املدونة عدة استثناءات على ذلك املبدأ 160ة  وقد أوردت املاد‐

 السند الذي خيلو من أحد البيانات املشار إليها يف املادة (فنصت على أن 
 : السابقة ال يصح كمبيالة إال يف احلاالت التالية

 . الكمبيالة اليت مل يعني تاريخ استحقاقها تعترب مستحقة مبجرد االطالع‐
ء فان املكان املبني جبانب اسم املسحوب عليه  إذا مل يعني مكان الوفا‐

يعد مكانا للوفاء و يف الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما مل يرد يف السند 
 .خالفا ذلك

 إذ مل يعني مكان جبانب اسم املسحوب عليه يعترب مكانا للوفاء املكان ‐
 .الذي يزاول فيه املسحوب عليه نشاطه أو موطنه

عني فيها مكان إنشائها تعترب منشأة يف املكان املذكور الكمبيالة اليت مل ي‐
 .إىل جانب اسم الساحب
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 إذا مل يعني تاريخ إنشاء الكمبيالة يعترب تاريخ اإلنشاء هو تاريخ تسليم ‐
 فمن خالل هاتني املادتني ‐السند إىل املستفيد ما مل يرد يف السند خالف ذلك

و هذا الوصف يف عرف القانون، جيب يتبني إن الكمبيالة، لكي تستحق هذا االسم 
 من املدونة مع 159إن تتوفر فيها البيانات اإللزامية املنصوص عليها يف املادة 

 سالفة 160األخذ بعني االعتبار احلاالت االستثنائية اليت أشارت إليها املادة 
 .الذكر
 و على احملكمة إن تتأكد من تلقاء نفسها من طبيعة السند املدىل به ‐

مها بغض النظر عن التكييف الذي يتمسك به األطراف يف طلباتهم و دفوعهم، أما
ألنها ملزمة قانونا بتطبيق القانون الواجب التطبيق ولو مل يطلبه األطراف 

 . أو طلبوا غريه) من قانون املسطرة املدنية3الفصل (
 لتوفره على – فمىت تأكد هلا أن السند املذكور يصح أن يعترب كمبيالة ‐

 فإنها ملزمة قانونا وقضاء بإخضاع هذا  ‐لشروط املوضوعية و الشكلية الالزمةا
السند إىل التقادم الصريف املثار أمامها دون االلتفات إىل طلبات ودفوع األطراف 
املخالفة ملا هو تابت هلا يف هذا الشأن، مبعىن أن التقادم الوحيد الذي جيب 

القصري املنصوص عليه يف القانون  هو التقادم ‐ إذا توفرت شروطه‐إعماله
الصريف، و هذا ما قصده الس األعلى يف قراره موضوع هذا التعليق، و الذي 
سبق له أن اقر هذا املبدأ يف عدة قرارات أخرى سبق نشرها، إال أن املالحظ ان 

 هدف الس األعلى من قراراته تلك، وهذا ‐ بعد‐حماكم املوضوع مل تدرك
 .ر هذا القرار من جديد يف هذه اموعةما دفعه إىل نش

 و اخلالصة أنه كلما ثبت حملكمة املوضوع أن السند الذي أسست عليه ‐
الدعوى مستجمع لسائر شروطه اليت جتعل منه كمبيالة فليس أمامها سوى 

 . وليس التقادم العادي‐ املتمسك به‐التقادم الصريف
أن السند املذكور ال يرقى  إىل أما إذا تبث هلا العكس، و ذلك بان تبث هلا 

درجة اعتباره كمبيالة باملعىن القانوين و االصطالحي هلذه الكلمة فان التقادم 
 جتاريا كان ( هو التقادم العادي – يف حالة التمسك به دائما ‐الواجب أعماله

 و ذلك )حسب املادة اخلامسة أو مدنيا حسب فصول قانون االلتزامات و العقود
 ‐ف الذي تسبغه احملكمة على ذلك السند املصطلح على تسميتهحسب التكيي
 من 160 بالكمبيالة املعيبة، ونعتقد أن هذا ما أشارت إليه املادة ‐عند البعض

تعترب الكمبيالة اليت ينقصها أحد  « : املدونة يف فقرتها األخرية حينما أكدت انه
 عاديا إلثبات الدين إذا البيانات اإللزامية غري صحيحة، و لكنها قد تعترب سندا

 .» توفرت شروط هذا السند
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و مجلة القول أن على حماكم املوضوع أن تتأكد بنفسها من طبيعة السند 
الذي يتمسك به األطراف ملعرفة نوع وطبيعة التقادم الواجب التطبيق وذلك 

 : على الشكل التايل

ضع له هو  فان التقادم الوحيد الذي خت: بالنسبة للكمبيالة الصحيحة ‐1
 . من مدونة التجارة228التقادم الصريف املنصوص عليه يف املادة 

 فالتقادم الواجب التطبيق يتوقف على : و بالنسبة للكمبيالة املعيبة ‐2
 حسب سلطة التكييف ‐طبيعة السند الذي مت حتويل الكمبيالة املعيبة إليه

 أو إىل شيك أو إىل  فقد تتحول إىل سند اذىن أو سند ألمر‐املوكولة للمحكمة
جمرد ورقة عرفية تتحدد طبيعتها حسب طبيعة االلتزام الذي تتعلق به، فقد 

 يقول الدكتور على عيكون التزاما جتاريا أو التزاما مدنيا صرفا، و يف هذا املوضو
و حتول الورقة  « :  ما نصه77 الصفحة )األوراق التجارية(حسن يونس يف كتابه 

ي أو إىل ورقة جتارية أخرى هو تطبيق لنظرية حتول التجارية إىل سند عاد
 منه، وقد جاء 144التصرفات القانونية اليت نص عليها القانون املدين يف املادة 

 إذا كان العقد باطال أو قابال لإلبطال و توافرت فيه أركان عقد آخر، فان (بها 
 أن نية العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبني

 ..)...املتعاقدين كانت تنصرف إىل إبرام هذا العقد
 من قانون 309 من القانون املدين املصري الفصل 144و يقابل املادة 

إذا بطل التزام باعتبار ذاته و كان به  « : االلتزامات و العقود الذي ينص على أنه
ا االلتزام من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد املقررة هلذ

 .» اآلخر
 بتاريخ 45و تطبيقا هلذا الفصل قضى الس األعلى يف قراره رقم 

 إن الشيك الذي ال حيتوي على البيانات اإللزامية يفقد صفة (14/11/1960
 .)الشيك، و يعد كمجرد وثيقة عادية

 مبا 21/10/59و قضت حمكمة االستئناف بالرباط يف قرارها الصادر بتاريخ 
 الكمبيالة اليت تتضمن تارخيا للدفع سابقا على تاريخ إنشائها باطلة مفاده أن

باعتبارها كمبيالة لعدم انتظام البيانات فيها إال أن هذه الكمبيالة الباطلة 
 من قانون االلتزامات و 63اعتربتها احملكمة اعرتافا بدين عمال بأحكام الفصل 

م أن له سببا حقيقيا و مشروعا يفرتض يف كل التزا « : العقود الذي ينص على أنه
 .» ولو مل يذكر

و غين عن البيان أن نطاق تطبيق التقادم الصريف عموما هو الدعاوى 
 و )شيكا..  كمبيالة كانت أو سند(الصرفية اليت تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية 

 .يرتد مصدرها إىل توقيع املدين عليها
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 وخارج العالقات ‐لتجاريةأما الدعاوى اليت تنشأ مبناسبة الورقة ا
 فال ختضع للتقادم الصريف بل جيب إخضاعها للتقادم العادي حسب ‐الصرفية

األحوال وهي اليت عرب عنها الس األعلى يف قراره موضوع هذا التعليق 
 .بالدعاوى األصلية الناجتة عن االلتزام األصلي

 حممد اكرام. ذ
 مستشار بالس األعلى
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 1280القرار عدد 
 12/05/1993املؤرخ يف 

 3041/87امللف املدين عدد 
 . إثبات االتفاق‐ ملء البيانات‐ توقيعها على بياض‐كمبيالة

إثبات االتفاق على البيانات املدونة على الكمبيالة بعد إصدارها وقبل 
حلول أجل الوفاء يقع على عاتق املسحوب عليه القابل باعتبار أنه 

حب للقيام مبلء فراغها وفق االتفاق املسبق بتوقيعه عليها منح ثقته للسا
 .القائم بينهما

قبول الكمبيالة يفرتض معه وجود مقابل الوفاء، وهذا االفرتاض يعد قرينة 
 “ إلثبات العكس “بسيطة بني الساحب واملسحوب عليه قابلة 

املنازعة يف سبب االلتزام ال يعين بالضرورة املنازعة يف وجود مقابل 
 .الوفاء

 جاللة امللكباسم 
 إن الس األعلى

 وبعد املداولة طبقا للقانون
يستفاد من وثائق امللف و من القرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 

 16/9/83 أنه بتاريخ 941/85 عن استئنافية البيضاء يف امللف عدد 21/11/86
ى تقدم السيد بصرير علي مبقال إىل ابتدائية البيضاء يعرض فيه أنه دائن للمدع

 درهما من قبل كمبيالة حالة األداء 886.73250عليه السيد االزمين جنيم مبا قدره 
 و قد امتنع من أداء مبلغها رغم مجيع احملاوالت الودية طالبا 5/7/80بتاريخ 

 درهم و الفوائد 10000احلكم عليه بأداء ما ذكر مع تعويض عن التماطل قدره 
وأجاب املدعى عليه بأن الكمبيالة . ائرالقانونية من تاريخ احلكم وحتميله الص

املطالب بقيمتها مشكوك يف صحتها طالبا رفض طلب املدعى فأصدرت 
احملكمة حكما يقضي برفض الطلب استأنفه املدعى فقضت حمكمة االستئناف 
بإلغاء احلكم االبتدائي و احلكم وفق الطلب يف أصل الدين مع الفوائد القانونية 

 درهم و هذا القرار 5000ديد التعويض املستحق يف من تاريخ احللول و حت
 : املطلوب نقضه استنادا إىل الوسائل اآلتية

 يف الوسيلة األوىل بفروعها
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حيث يعيب الطاعن على القرار املطعون فيه تعليله الفاسد الذي يعد 
مبثابة انعدام يف التعليل يستوجب النقض ذلك أن القرار املطعون فيه خرق 

االبتدائي فكان جوابه عن هذا التعليل فاسدا حيث جاء ليذكر تعليل احلكم 
 ألغى القانون املؤرخ يف 20/7/49القاضي االبتدائي بأن هناك قانونا مؤرخا يف 

 و جيرب ضمنيا اعتماد الكمبيالة على بياض و ليختم بأن القضاء إىل 4/9/47
املراجع املطلع اعتبار الكمبيالة الناقصة صحيحة يف حني أنه ال دليل يف مجيع 

 ألغى به 20/7/49عليها يف التشريع املغريب أن هذا األخري أصدر قانونا بتاريخ 
 و على أي فإنه ال خالف بني القاضي االبتدائي وحمكمة االستئناف 4/9/47قانون 

يف مبدأ قبول الكمبيالة الناقصة وكل ما يف األمر أن األول يتمسك بضرورة وجود 
وظروف النازلة تكشف عن عدم وجود هذا االتفاق و أن اتفاق يف هذه احلالة 

القرار املطعون فيه اعترب أن العارض وقع على الكمبيالة مبحض إرادته للطاعن 
إن العارض وقع مبحض إرادته على مطبوع الكمبيالة و لكن ليس للطاعن كما 
يزعم ذلك القرار املطعون فيه بل وقعها للكاتبة احليسوبية ضمن جمموعة 

ى من الكمبياالت و الشيكات تسدد بها بعض الديون احلالة اليت ال يوجد مال أخر
يف احلني إلبرائها أنه من الثابت يف وقائع النازلة و يف احلكم اجلنحي القاضي 

 تقدم بورقة بيضاء حتمل ) الساحب املزعوم(بالرباءة أن السيد بصرير علي 
اعة فرع سيدي معروف وطلب توقيعا إىل مدير البنك املغريب للتجارة و الصن

منه ملء البيانات الناقصة حسبما تقتضي مصلحته و فعال قام مسؤول البنك 
بتلك املهمة مث ذيلها الساحب املزعوم بتوقيعه و ليس هناك أي إثبات على أن 
املسحوب عليه وقع على الكمبيالة مبحض إرادته للساحب وأن املنازعة اجلدية 

الطاعن يعترب دليال على انتفاء رضائه وكان على يف صحة الكمبيالة من طرف 
 .احملكمة أن تلقي عبء إثبات حصول االتفاق على الساحب املزعوم

لكن حيث إن التحريف الذي يكون سببا للنقض هو التحريف الذي له اثر 
على القضية وما ورد يف القرار املطعون من تعليل احلكم االبتدائي مل يؤثر يف 

ن اخلالف الواقع بني احلكم االبتدائي و القرار املطعون فيه يف القرار باعتبار أ
النهاية يتعلق يف جوهره مبن يقع عليه إثبات صحة البيانات وعدم صحتها 
فاحلكم االبتدائي ألزم املستفيد الساحب بإثبات االتفاق على البيانات املدونة 

رار املطعون فيه على الكمبيالة بعد إصدارها وقبل حلول أجل الوفاء بينما الق
وعن صواب جعل إثبات ذلك على املسحوب عليه القابل باعتبار أنه بتوقيعه 
عليها منح ثقته للساحب للقيام مبلء فراغها وفق االتفاق املسبق القائم بينهما 

 إمنا هو 4/9/47 امللغى لقانون  20/7/49كما أن ما ورد يف القرار من ذكر لقانون 
أثر له عليه ويستقيم حبذفه كما أن ما زعمه الطالب من من قبيل التزيد الذي ال 

أن توقيعه على الكمبيالة مل يكن للمطلوب رده القرار مبا ثبت له من براءة 
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املطلوب من تهمة السرقة املنسوبة إليه مما يكون معه معلال مبا فيه الكفاية 
 .وتبقى الوسيلة على غري أساس

 : يف الوسيلة الثانية

ن على القرار خرقه أو على األقل سوء تطبيقه للفصل حيث يعيب الطاع
 على أساس ز من ق م م و عدم إعمال قواعد اإلثبات القانونية وعدم االرتكا134

قانوين سليم بدعوى أن العارض أنكر أمام احملكمة أن يكون لتلك الكمبيالة سبب 
ب وأن حقيقي مبعىن أنه أنكر أن يكون قد توصل مبقابل الوفاء من طرف الساح

قرينة القبول يقرتض وجود مقابل الوفاء هي قرينة بسيطة حيث ميكن إثبات 
عكسها بنفي وجود مقابل الوفاء وأن الساحب الذي يعارضه املسحوب عليه يف 
األداء لعدم وجود مقابل الوفاء يف الكمبيالة مل يثبت أنه يف ميعاد االستحقاق كان 

ن عدم إثبات عدم وجود مقابل الوفاء دائنا للمسحوب عليه مببلغ الكمبيالة وأ
يف ميعاد االستحقاق وعدم حبث القرار املطعون فيه هلذه األمور القانونية جيعله 

 .ناقص التعليل املوازي النعدامه وعدم ارتكازه على أساس
لكن حيث إن العالقة بني الطرفني كما أثبت ذلك القرار املطعون فيه 

ليه قابل واستنادا إىل الفقرة الرابعة من عالقة بني ساحب مستفيد و مسحوب ع
 من ق ت فإن قبول الكمبيالة يفرتض معه وجود مقابل الوفاء وهذا 134الفصل 

االفرتاض يعد قرينة بسيطة بني الساحب واملسحوب عليه تقبل إثبات العكس 
 ‐من هذا األخري وهو شيء غري ثابت مما مل خيرق معه القرار املقتضيات

ص ما ورد يف الفقرة السادسة من الفصل فان على الساحب املذكورة و خبصو
دون غريه أن يثبت يف حالة اإلنكار أن املسحوب عليها كان لديها مقابل الوفاء يف 
تاريخ االستحقاق فان ذلك يرجع للعالقة بني الساحب و املستفيد وليس بني 

لى  النحو الساحب املستفيد و بني املسحوب عليه باإلضافة إىل أن الوسيلة وع
الواردة فيه أثريت ألول مرة أمام الس فاملنازعة يف سبب االلتزام ال يعين 

 .بالضرورة املنازعة يف وجود مقابل الوفاء مما تكون معه غري مقبولة
 : يف الوسيلة الثالثة

 من ق ل ع 63حيث يعيب الطاعن على القرار حتريفه ملقتضيات الفصل 
فاع وقلب عبء اإلثبات وعدم كفاية التعليل وفساد التعليل وخرق حقوق الد

وانعدام األساس القانوين بدعوى أن القرار املطعون فيه أورد يف تعليله 
مقتضيات الفصل املذكور يف حني أن الفصل الواجب التطبيق يف النازلة هو 

 من ق ت وطبقا هلذا الفصل فان الساحب هو امللزم بإثبات توافر 134الفصل 
 ميعاد االستحقاق وأن الكمبيالة اليت مل تشر ألي سبب تربر اعتبار مقابل الوفاء يف

العارض مدينا باملبلغ الوارد بها فإنه جيب أن يقع إثبات ذلك على كاهل 
 .املدعى بالكمبيالة ألن العارض ال ميكن أن يطلب منه إثبات واقعة سلبية
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 على ما لكن حيث إن ما أورده القرار خبصوص سبب االلتزام فقد كان ردا
 12/7/84ورد يف مذكرة جواب الطالب على املقال االستئنايف املقدم جبلسة 

 من ق ل ع للقول بانعدام السبب باإلضافة إىل 65 إىل 62املستندة على الفصول 
أنه أورد يف تعليالته أن على الطالب بصفته مدعيا إقامة الدليل على انعدام 

القرار قد ساير مقتضيات الفقرة السبب ومل يقع إثبات ذلك مما يكون معه 
 من ق ت دون الفقرة السادسة املتمسك بها اليت ال تهم 134الرابعة من الفصل 

املوضوع حيادا على كون إثبات الواقعة السلبية غري ممكن مما مل خيرق معه 
القرار أي مقتضى ويعترب معلال تعليال سليما ومل خيرق أي حق من حقوق الدفاع 

 . على غري أساسو تبقى الوسيلة

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من 

 احلسن بلخنفار مقررا و :ستشارين السادةرئيس الغرفة السيد حممد بناين و امل
امحد محدوش و عبد اهللا زيدان و حممد االدريسي العمراوي و مبحضر احملامي 
العام السيد عبد الواحد السراج و مبساعدة كاتبة الضبط السيدة  مليكة بن 

 .شقرون
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 1280تعليق على قرار اجمللس األعلى رقم 
 12/8/1993الصادر بتاريخ 

 3041/87املدين عدد يف امللف 

لعل أهمية النازلة اليت صدر بشأنها القرار موضوع التعليق، تكمن يف أنها 
أتاحت للقضاء املغريب ممثال يف رأس هرمه التعرض إىل مسألة الكمبيالة الناقصة 
أو على بياض يف حدود وسائل النقض اليت متسك بها الطاعن، وذلك طبق ما 

 سبق لقضاء املوضوع أن أبدى وجهة نظره يف تفرضه تقنيات النقض، علما أنه
 .2 1املسألة من خالل بعض األحكام النادرة

و يبدو ألول وهلة، أن جمادلة طالب النقض مل تتعلق مبدى صحة الكمبيالة 
املذكورة من جهة نظر القانون املغريب، بل ذهبت من بني ما اجتهت إليه 

يف القرار املطعون فيه خبصوص ما  إىل القول بفساد التعليل املعتمد –اادلة 
، 04/09/47 ألغى القانون املؤرخ يف 20/7/49حنا إليه من وجود قانون مؤرخ يف 

الذي جييز ضمنيا اعتماد الكمبيالة على بياض لتنتهي إىل القول بأن القضاء 
اعترب هذه الورقة صحيحة بينما ال يوجد يف املراجع املطلع عليها ما يفيد 

 املذكورين، وهو األمر الذي سنتعرض له يف صلب هذا التعليق بوجود التشريعني
 .الحقا

و نظرا ألهمية القرار، واألبعاد اليت يكتسبها التعامل التجاري اليومي 
بالكمبيالة الناقصة أو على بياض، وما يرتتب عنه بامللموس من تعزيز لالئتمان 

هذا التعليق املتواضع التجاري الذي يطلع به هذا السند، فقد ارتأيت اإلسهام ب
 .لسرب أغوار املوضوع

 : إن مناولة التعليق ستتم من خالل احملاور التالية

  مقدمة‐1
  وقائع النازلة‐2
  موقف الس األعلى مع مقاربة للفقه والقضاء‐3

  املقدمة : أوال
                                                           

 مشار إليه يف مؤلف استاذنا علي 21/3/1952  حكم احملكمة االبتدائية مبكناس بتاريخ  1
 55 ص ‐1970 األوراق التجارية طبعة : العبيدي

 مؤلف أستاذنا شكري  مشار إليه يف– 9/12/1952  قرار حمكمة االستئناف بالرباط بتاريخ  2
 .93‐92 طبعة –السباعي يف الوسيط يف األوراق التجارية، اجلزء األول 
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ال ريب يف أن إنشاء االلتزام الصريف يتوقف بالنسبة حللقة املنخرطني فيه 
مراعاة شكليات معينة أوجبها القانون، إذ خيتلف هذا االلتزام عن على وجوب 

الكثري من االلتزامات العادية، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الشكلية، وما يرتتب 
عن إعمال هذه القاعدة من وجوب إنشاء حمرر جيب أن تتوفر فيه هو ذاته على 

رر لصفته كورقة عدد من البيانات املتطلبة قانونا حتت طائلة فقدان احمل
جتارية، حىت ولو صح أن يسدل عليه صفة أخرى، ومن مث وحىت يضحى من 
املسوغ ترتيب اآلثار القانونية اخلاصة بالورقة التجارية يف نطاق الشكل احملدد 
من القانون، فإنه ال مناص من توافر الكتابة فيها اليت ال ينحصر دورها عندئذ 

ساسيا من عناصر إنشاء االلتزام الصريف يف كوسيلة إثبات، بل تعترب عنصرا أ
الكمبيالة، األمر الذي يتعارض مع إمكانية اللجوء إىل أدوات أخرى إلثبات هذا 

 .االلتزام
و ملا كان املشرع يوجب صهر هذا االلتزام يف قالب شكلي معني تتوفر فيه 

ة سوية كل البيانات القانونية املتطلبة، فإن هذا يفرض أن يقع إنشاء الكمبيال
مبعىن أنها تستجيب دائما ملا يفرضه القانون الصريف من ضوابط شكلية و 

 خلق السند معيبا يهمل فيه عن ‐ أحيانا–شروط صارمة، األمر الذي يرتتب عنه 
عمد أو جهل أو سهو ذكر أحد البيانات اإللزامية، كعدم ذكر املستفيد أو مبلغ 

البيانات باالكتفاء بتوقيع الساحب الكمبيالة، كما قد ينصب النقص على عدد من 
 .فحسب، فتعترب هذه الكمبيالة يف هذه احلالة منشأة على بياض

إن إنشاء هذه الورقة وهي معيبة اليت قد ال تنقصها البيانات الالزمة 
الستكمال الشكل الصريف فحسب، بل و تنقصها أيضا بعض البيانات الالزمة 

ها غري صاحلة كمبدأ ثبوت بالكتابة جتوز لصحة االلتزام ذاته كاملبلغ، جيعل من
تكملته بالبيانات و القرائن إلثبات وجود عالقة سابقة بني احملرر و املستفيد، إذ 
قد يسلم السند للمستفيد على هذه الصورة متهيدا لعالقة مستقبلة قد ال 

  .3تتحقق
لة لقد ثار تساؤل و نقاش قويني و عميقني بشأن إمكانية تسوية هذه الكمبيا

املعيبة، عرب تكملة البيانات الناقصة من طرف املظهر إليه عند قيامه بالتظهري 
أو من طرف املستفيد الذي قد يسوغ له أن يضيف تاريخ حلول الكمبيالة، إىل 

، و عموما و رغم النقاش الفقهي الثري الذي انغمس 4غري ذلك من هذه البيانات
                                                           

، ص 1954حمسن شفيق، الطبعة األوىل .  ذ– األوراق التجارية ‐  القانون التجاري املصري 3
152 

الة على  بني الكمبيالة املعيبة و الكمبي‐ أحيانا‐  يف الواقع، فإن الفقه األملاين يقيم متييزا 4
بياض، إذ قد يعترب أنه مت تسليم الكمبيالة يف هذه احلالة إىل احلائز لتسوية البيانات الناقصة، 
يف حني أنه تفتقد هذه الرغبة يف احلالة األوىل، غري أنه يصعب عمليا التمييز بني احلالتني عند 

 اعتبار أن الكمبيالة إمتام التسوية، إال أن الشراح ميياليون عندما يثور شك بهذا اخلصوص إىل
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ه اخلصوص حول هذه املسألة، فإن فيه الفقهاء يف أملانيا و إيطاليا على وج
التشريعات أخذت حبلول متباينة بشأن هذه الكمبيالة حىت من بني الدول اليت 

 و 5أخذت بقانون جنيف املوحد، ال يسمح اال يف هذا التعليق التعرض إليها
نكتفي باإلشارة إىل أن املادة العاشرة من قانون جنيف املوحد عاجل الكمبيالة 

  : لى بياض، وأوضح ما يليالناقصة أو ع

 إذا كانت الكمبيالة ناقصة عند سحبها، و مت إكماهلا بعد ذلك خالفا ״
لالتفاق احلاصل، فإن إكماهلا على الوجه املذكور ال ميكن إيراده دفعا جتاه 
احلامل، وما مل يكن قد متلك الكمبيالة بسوء نية أو ارتكب خطأ جسيما عند 

  ״متلكها
ملادة املذكورة يعود إىل إنشاء الكمبيالة مستوفية جلميع و يبدو أن تأصيل ا

بياناتها اإللزامية ما هو إال شرط الستيفاء مبلغها، و ليس شرطا من أجل نشوء 
 ، و يف رأي مندوب إيطاليا لدى مؤمتر قانون جنيف املوحد، فإنه 6االلتزام بها 

 و مىت حصل ذلك يكفي ألن ينشأ االلتزام وجود توقيع على سند يسمى كمبيالة،
 .7أمكن وضع الكمبيالة يف التداول رغم أنها ناقصة ما دامت قابلة للتكملة

 من امللحق الثاين من 3و بطلب من فرنسا مت إدراج حتفظ مبقتضى املادة 
 يف 10القانون املوحد إلتاحة اإلمكانية للدول املوقعة على عدم إدخال املادة 

 .بأحكامها يف التشريعني املغريب و الفرنسي ، فلم يقع األخذ 8قانونها الداخلي
و يأخذ القانون املغريب بالكمبيالة الناقصة ضمنيا إثر صدور قانون 

 الذي كان ينص على وجوب حترير مجيع 4/9/47 الذي ألغى قانون 20/7/49
 .9بيانات الكمبيالة اإللزامية على ذات السند منذ إنشائها

يب بالكمبيالة املذكورة، وفق ما أشري و من جهة ثانية، يأخذ القضاء املغر
إليه سالفا، مث إنه عالوة على ذلك فإن اتفاقية األمم املتحدة للكمبياالت الدولية 

 من قانون جنيف املوحد، و ذلك عمال 10أخذت باملبدأ الذي كرسته املادة 

                                                                                                                                                                                     

 من مؤلف األوراق التجارية، اجلزء األول 220 من الصفحة 3 هامش رقم (. سلمت على بياض
 .1953لروبلو ولسكو، طبعة 

 221  ليسكو وروبلو، م س ص  5
 م ( مشار إليه يف مؤلف استاذنا العبيدي 230أرمنجون وكاري ص " الكمبيالة و سند األمر   "   6

 55 ص )س 
 55 ص ) م س ( األوراق التجارية ألستاذنا العبيدي   7
  ‐ ل – حرف – اجلزء الثالث – الطبعة الثانية –  موسوعة د اللوز  8
 ) م س ( 92، ص 98 طبعة – 1 ج –   الوسيط يف األوراق التجارية  9
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 أتى ، و تساير احللول اليت أتت بها االتفاقية احللول اليت10 من االتفاقية12باملادة 
 .11بها القانون الصريف الفرنسي و األمريكي

  وقائع النازلة: ثانيا
يتجلى بالرجوع إىل قرار الس األعلى، وقرار حمكمة االستئناف موضوع 

 تقدم بدعوى يلتمس مبقتضاها احلكم ) املدعى (طلب النقض أن املطلوب 
حالة األداء بتاريخ  درهم من قبل كمبيالة 886.732،60على الطالب بأدائه له مبلغ 

 مع الفائدة القانونية و مبلغ مخسة آالف درهما كتعويض، فأصدرت 05/07/80
 أنه ميكن قبول " : حمكمة الدرجة األوىل حكما قضى برفض الطلب بعلة

الكمبيالة اليت أضيفت إليها بعض البيانات قبل األداء، غري أنه ال ميكن القول أنه 
الته، ألنه يف هذه احلالة ال بد من رضا الطرفني ميكن األخذ بهذا املبدأ على ع

معا حول البيانات املضافة للكمبيالة، و إال أصبح تعسفا من أحد اجلانبني و ليس 
 و هو احلكم الذي ألغته حمكمة االستئناف مبقتضى "التزام يوجب اتفاقهما معا 

يب أقر  أن املشرع املغر"قرارها املطعون فيه، و اعتمدت يف ذلك على القول 
 امللغى لقانون 20/7/49ضمنيا اعتماد الكمبيالة على بياض مبقتضى قانون 

 الذي  كان يستوجب حترير كافة البيانات الكمبيالة اإللزامية على ذات 4/9/47
السند منذ إنشائها، وحنا القضاء إىل اعتبار صحة هذه الكمبيالة كما أن الفقه 

لكمبيالة املنشأة على بياض مىت متت الراجح و القضاء جنحا إىل اعتبار صحة ا
تسوية بياناتها وخاصة فيما يهم املبلغ الذي  حتمله وفق إرادة األطراف، إذ أن 
املسحوب عليه القابل يعترب يف هذه احلالة و يف النازلة قد منح ثقته إىل 
الساحب يف سبيل القيام بالتسوية املذكورة وفق االتفاق املسبق القائم بينهما، و 

 ال ميكن الزعم بانعدام الرضا يف النازلة ما دام أن املطعون عليه قد وقع على أنه
الكمبيالة مبحض إرادته بانتفاء السرقة املزعومة للكمبيالة بالنظر لألحكام 
النهائية الصادرة يف النازلة املشار إليها مبقال االستئناف و املدىل بها يف امللف، و 

لمدعي يكون قد مت على أساس اتفاق قائم بني أن تسليمه بالتايل الكمبيالة ل
الطرفني على أساس تسويتها يف نطاق االتفاق، و أن املدعى عليه مل يتقدم بأية 

                                                           
جيوز  “ من اتفاقية األمم املتحدة حول السفاتج الدولية على ما يلي 12 تنص املادة  10

، 1 من املادة 1استكمال الصك الناقص الذي يشتمل على البيانات املنصوص عليها يف الفقرة 
وحيمل توقيع الساحب أو قبول املسحوب عليه أو الذي يشتمل على البيانات املنصوص 

وإن كانت تنقصه . 3 من املادة 2 و الفقرة الفرعية ومن الفقرة 1 من املادة 2عليها يف الفقرة 
، و يصبح الصك املستكمل على 3 و 2ى من البيانات املنصوص عليها يف املادتني بيانات أخر

 هذا النحو نافذ املفعول بوصفه سفتجة أو سندا
11  LES LETTRES DE CHANGES ET BILLETS A ORDRE DANS LES RELATIONS 
COMMERCIALES INTERNATIONALES – PARCALE BLOCHE- EDITIONS 
ECONOMICA- PAGE 130, N° 181 
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شكاية ضد املدعي من أجل خيانة التوقيع على بياض، و أن منازعته بشأن 
 من قانون االلتزامات و  63انعدام السبب ال يرتكز على أساس عمال بالفصل 

ألن األصل أن لكل التزام سبب مشروع ما مل يقم الدليل على عكسه، العقود، 
وهو ما مل يتمكن املدعى عليه من الربهنة عليه، وأنه يتجلى من كل ذلك أن 
الدين ثابت حبجة صحيحة جتسدها الكمبيالة سند املطالبة، مىت مل يقم إثبات 

ا ملا هو متفق عليه، أن املدعي قد تصرف يف البيانات اإللزامية اليت جتملها خالف
بعد أن قام املدعى عليه بالتوقيع عليها بالقبول بصفته املسحوب عليه، خاصة 
وأن املدعي الذي سبق أن أدين ابتدائيا من قبل السرقة و التزوير يف حمرر جتاري 
واستعمال الزور و النصب قد أبرئ من التهمتني، وأيدت حمكمة االستئناف احلكم 

 السرقة و استعمال الزور، وهو القرار الذي نقضه الس االبتدائي فيما خيص
األعلى، وعلى إثره أبرأت حمكمة االستئناف الشخص املذكور من التهمتني ومتت 

  . "تربئة ساحته من كل التهم املنسوبة إليه
و حيث إنه على إثر الطعن بالنقض، أصدر الس األعلى القرار موضوع 

 .الطلبهذا التعليق الذي قضى برفض 
 . موقف الس األعلى: ثالثا

ال ريب يف أن الس األعلى بصفته احلارس األمني حلسن تطبيق القانون 
ال ميكنه أن يطلع بدوره سوى من خالل وسائل النقض اليت يتمسك بها الطاعن 
اليت حددها القانون سلفا و لعل ما كتبه أحد الفقهاء يف هذا الصدد يعكس بدقة 

 إن البحث يف الوسائل  " : ينهض عليها الطعن بالنقض، حينما قالالفلسفة اليت 
اليت تعرض قرار إىل النقض يؤدي يف نفس الوقت إىل حتديد نطاق الرقابة اليت 

 .12 "تطلع بها حمكمة النقض على القرارات املعروضة عليها
و حيث إنه لذلك، فإن قراءة متأنية ألبعاد قرار الس موضوع التعليق، ال 

كن أن تتم سوى من خالل استعراض و حتليل وسائل النقض املثارة، ومن مي
خالل ردود الس عليها اليت انتهت به إىل رفض الطعن خبصوص مسألة 
الكمبيالة على بياض أو الناقصة موضوع الوسيلة األوىل علما أن هذه الوسيلة 

يقتضي حصر هي اليت حظيت مبناقشة وافرة للكمبيالة املذكورة، األمر الذي 
 .نطاق التعليق يف حدودها

 : حول الوسيلة األوىل بفروعها
عاب طالب النقض على حمكمة االستئناف ارتكازها على تعليل فاسد 

 و جييز 4/9/47 ألغى القانون املؤرخ يف 20/7/49باعتمادها على قانون مؤرخ يف 
                                                           

12   LA CASSATION EN MATERIRE CIVILE – JAQUES BORE- EDIDALLOZ- 1997 
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ريب هذا القانون، ضمنيا اعتماد الكمبيالة على بياض بينما ال يوجد يف التشريع املغ
وعلى أي فإنه ال خالف بني القاضي االبتدائي وحمكمة االستئناف بشأن مبدأ 
قبول الكمبيالة الناقصة، وأن القاضي األول يتمسك بضرورة وجود اتفاق يف هذه 
احلالة بينما ظروف النازلة تكشف عن عدم وجوده، وأن الكمبيالة مت توقيعها من 

ي الذي ذيلها بتوقيعه بصفته الساحب، وليس طرف الغري حسب مصلحة املدع
هناك بامللف ما يفيد أن الطالب املسحوب عليه وقع عليها مبحض إرادته، 
 .وكان على احملكمة أن تلقى عبء إثبات حصول االتفاق على الساحب املزعوم

 حتليل مضمون قرار الس األعلى يقتضي تناوله من اجلوانب نحيث إ
 : التالية
 : 4/9/47 ألغى قانون 20/7/49د قانون مؤرخ يف  حول وجو‐أ

 يكون قد ألغى 20/7/49ذلك  أن الطالب نازع يف وجود قانون صدر يف 
 و هي املنازعة اليت اعتربها الس األعلى جمرد 4/9/47القانون املؤرخ يف 

 بينما يشري إىل وجود هذا القانون أستاذنا شكري "تزيد ال أثر له على القرار 
 من التعليق، كما سبق أن اعتمده 9ي يف مؤلفه املشار إليه يف اهلامش رقم السباع

 .2القضاء املغريب بقرار صادر عن حمكمة الرباط املشار إليه باهلامش رقم 
 حول الطرف امللقى عليه عبء إثبات صحة البيانات املضمنة ‐ب

 : بالكمبيالة من عدم صحتها

 يف جوهره بني الطرفني يتعلق ذلك أن الس األعلى اعترب أن اخلالف
مبن يقع عليه عبء إثبات صحة البيانات الواردة على الكمبيالة سند الدائنية، 
من عدم صحتها وأيد حمكمة املوضوع فيما ينعت إليه من إلزام املدعى عليه 
بصفته املسحوب عليه إثبات عدم صحة البيانات املدونة بالكمبيالة بعد 

لوفاء، باعتبار أنه بتوقيعه عليها منح ثقته للساحب إصدارها وقبل حلول أجل ا
 .للقيام مبلء إفراغها وفق االتفاق املسبق بينهما

يبدو من اجللي أن الس األعلى طبق يف هذا الشأن القواعد العامة 
لإلثبات، إذ أن املدعي أي املطلوب يف النقض هو امللزم بإثبات االلتزام عمال 

تزامات و العقود، ومىت أثبته بإدالئه الكمبيالة سند  من قانون االل399بالفصل 
 إثبات انقضائه أو عدم نفاده عمال ) الطالب (الدعوى كان على املدعى عليه 

 منه، و اعتبارا ألن الكمبيالة يف النازلة كانت على بياض مت استكمال 400بالفصل 
ت أن ما كتب بياناتها من املدعي، فإن املدين املدعى عليه له احلق يف أن يثب
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، و هكذا فإن الس األعلى زكى قضاة 13عليها مل يكن هو املتفق عليه
 .املوضوع يف موقفهم من مسألة اإلثبات هاته

 :  حول إمكانية تسوية الكمبيالة الناقصة‐ج

يبدو أن الس األعلى مل يتمكن من حتديد رأي واضح حول صلب 
 الناقصة من عدمها، إذ كان ملزما املوضوع املتعلق بإمكانية تسوية الكمبيالة

بالبت يف طلب النقض يف حدود الوسائل املبسوطة أمامه كما سبق بيانه أعاله، 
 أن "بيد أنه يظهر جليا أن الس زكى موقف حمكمة االستئناف حينما اعترب 

القرار املطعون فيه وعن صواب جعل عبء اإلثبات املذكور على املسحوب 
توقيعه عليها منح ثقته للساحب للقيام مبلء فراغها وفق عليه القابل، ألنه ب

  ."االتفاق املسبق القائم بينهما 
و اعتبارا ألهمية اإلشكاليات اليت ترتبت عن قبول الكمبيالة على بياض أو 
الناقصة من طرف القضاء كما سبق التنويه به سالفا، وما تطرحه من صعوبات 

املناسب ختصيص حيز واسع من التعليق على املستوى العملي، فقد ارتأيت أن 
 .ملعاجلة موضوع هذه الكمبيالة بادئا بالتعريف الفقهي هلا

 إن الكمبيالة الناقصة أو الكمبيالة على بياض هي تلك الكمبيالة اليت ‐1
يتفق أطرافها مسبقا على عدم ذكر بعض البيانات اإللزامية عند اإلنشاء، 

، 14يف املستقبل حسب تعريف أستاذنا شكريشريطة أن يتم إكماهلا أو إضافتها 
فيكون هذا العيب واضحا يسهل اكتشافه عند االطالع على الكمبيالة وبسبب 
ذلك واعتبارا ملا ينتج عن هذا اإلخالل من خرق ألحكام شكلية االلتزام الصريف 
سواء كان مرتتبا عن عمد أو عن سهو، فال يتصور فيه حسن النية فإن بطالن 

يكون هو اجلزاء الذي جيوز التمسك به يف مواجهة كل حامل الذي ال الكمبيالة 
يستطيع التمسك جبهله القواعد القانونية امللزمة توفر بيانات معينة يف منت 

، 15السند، مما ال يسوغ معه االستعاضة عن ذلك بيانات واردة يف العالقة األصلية
النظام العام مما جيوز و يذهب بعض من الفقه الفرنسي إىل أنه بطالن مرتبط ب

، غري أن حمكمة النقض الفرنسية مل تتخذ موقفا حمددا 16للمحكمة إثارته تلقائيا
 إىل تأييد 16/7/1997بوضوح يف هذا الشأن، إذ ذهبت يف قرار صادر بتاريخ 

موقف حمكمة املوضوع الذي أثار تلقائيا الدفع ببطالن كمبيالة النعدام البيانات 
 متأثرة يف ذلك 9/11/1970ها حنت يف قرار سابق صادر يف اإللزامية، غري أن

                                                           
 ، نبذة 281، اجلزء األول، ص 1972 طبعة – دار الفكر العريب – أمحد نشأت :  رسالة اإلثبات 13
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 إىل نقض قرار حمكمة املوضوع الذي اعترب أن " الشكلية باملوازاة "بنظرية 
انعدام اإلشارة إىل املظهر يؤدي إىل بطالن الكمبيالة وهي مسألة مرتبطة 
بالنظام العام، وعابت عليها عدم البحث فيما إذا كان اسم املظهر ميكن 
االستعاضة عنه باسم الساحب املظهر، كما أن حمكمة النقض اعتربت أنه من 

 قرار (غري اجلائز أن يثار أمامها ألول مرة الدفع بانعدام توقيع الساحب 
 رغم أنه من املستقر عليه أن الوسائل اجلديدة املرتبطة بالنظام )25/10/1997

 املمكن استخالص ذلك من العام جيوز إثارتها أمام حمكمة النقض طاملا كان من
الوثائق اليت كانت معروضة أمام حمكمة املوضوع، وهو موقف مل حيظ بقبول 

 .17من الفقه الذي يرى فيه خروج عن الشكلية اليت ختضع هلا الكمبيالة
 إن إنشاء الكمبيالة على بياض أو ما يسمى بالكمبيالة الناقصة تفرتض ‐2

نوة مكان البيان اإللزامي فارغا على ارتكاب إخالل من الساحب الذي يرتك ع
بياض، بسبب بعض الظروف العملية اليت قد جتربه على ذلك إىل حني توصله 
مبعلومات معينة تهم املعاملة موضوع الكمبيالة، أو لغري ذلك من األسباب، أو 
بدال من ذلك يرتك مهمة تكملة البيانات اإللزامية للحامل، ويبدو أن الساحب هو 

 يف غالبية احلاالت القيام بهذه املهمة بعد أن يوقع املسحوب عليه الذي يتوىل
 أو من طرف احلامل الذي – مثلما حصل يف النازلة –على الكمبيالة بالقبول 

 .يتلقى الكمبيالة ألمر من الساحب بنية تظهريها للغري
يفرتض يف الطرف الذي يتوىل مهمة تسوية البيانات الناقصة أن يتصرف يف 

 لقيام ثقة بني املسحوب عليه – سواء كان صرحيا أو ضمنيا –تفاق سابق نطاق ا
جتاه الساحب، أو الساحب احلائز، يف أن هؤالء سيقومون بهذه املهمة يف نطاق 
االتفاق احلاصل، علما أن املدعى ظل يف النازلة متمسكا بكونه قام بتسوية 

 أنه " املذكور حينما صرح البيانات الناقصة يف الكمبيالة سند دعواه وفق االتفاق
مادام القضاء الزجري قد استبعد كل زور أو تزوير، فمن العبث الرجوع إىل هذا 
املوضوع و املطالبة من القاضي املدين أن يقول هناك تزوير ما، و االدعاء بأن 

 ."حمتوى الكمبيالة قد يكون خمالفا حلقيقة العالقة اليت تربط بني الطرفني 
لبيان الناقص جيب أن يتم يف تقدير القضاء الفرنسي إىل  إن استكمال ا‐3

غاية تقدمي الكمبيالة لألداء وليس قبل حول أجل االستحقاق، فذهبت حمكمة 
 .18النقض يف هذا املنجى خبصوص إضافة اسم املستفيد

                                                           
17 RENE ROBLOT- SUPRE – PAGE 123, N° 135 B- ET LA NOTE N° 2 DE LA MEME 
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و يعترب الفقه أن تاريخ تقدمي الكمبيالة لألداء هو احلد األقصى الذي ال ميكن 
ره دون القيام باستكمال البيانات الناقصة تضحي هذه  الورقة جتاوزه، و مبرو

، مما يعين إمكانية حتقيق هذا االستكمال على حنو تعدو معه الكمبيالة 19باطلة
كاملة و صحيحة عند حلول أجل االستحقاق، ومل يسلم موقف  القضاء 

على الفرنسي يف هذا اخلصوص من انتقاد الفقه الذي اعتربه متساحما ومنطويا 
نوع من اخلطورة اليت قد تؤدي يف النهاية إىل إهدار أو ازدراء األسس اليت يقوم 

 و يرى البعض من هذا الفقه أن شروط صحة التصرف 20عليها االلتزام الصريف
تقيم بتاريخ إبرامه، فضال عن أن األمر يتعلق بسند قابل للتظهري، فيكون من 

توفر على املتطلبات القانونية و ال متنح املعيب السماح بتداول أوراق جتارية ال ت
 .21كل األمان لألغيار

 وفق ما سبق – و تعترب الكمبيالة اليت متت تسويتها مبلء بياناتها الناقصة ‐4
 كأنها صحيحة ابتداء، أي من تاريخ سحبها ولقد بذل الشراح جهودا –بيانه 

واء استنادا على مضنية لتأصيل هذا األثر الرجعي الستكمال البيان الناقص، س
فكرة الوكالة الضمنية، مبعىن أن الساحب وكل املستفيد استكمال هذا البيان 

 أو على فكرة الشرط الواقف، اليت تعين أن الساحب 22وفقا لالتفاق املربم بينهما
يلتزم بالكمبيالة شريطة استكمال البيانات الناقصة، أو على فكرة االلتزام 

جمرد التوقيع للقول بااللتزام بالكمبيالة من يوم نشأت باإلرادة املنفردة، فيكفي 
دون منح أي اهتمام للبحث عن الوقت الذي مت فيه التوقيع أو أضيف هذا 

 أو على فكرة التنازل أو احلوالة، أي أن املستفيد يتنازل عن حقه يف 23البيان
 .24 مبلء البيان الناقض) مظهر إليه (إضافة البيان إىل مستفيد آخر 

دو أن حماوالت الشراح املذكورة، يف تأصيل األساس الذي يقوم عليه األثر يب
الرجعي لتكملة بيانات الكمبيالة الناقصة مل حيالفها النجاح لتعارضها مع 
اخلصائص الذاتية لاللتزام الصريف، واستنادها على اآلليات التقليدية للقانون 

 .25قانون الصريفالعام القاصرة يف تقدمي تفسري مقنع لكل ظواهر ال
و بصرف النظر عن هذه احملاوالت التأصيلية، و مدى جناحها يف 

 التنظريية، فإنه يرتتب عن التسوية اليت متت وفق االتفاق احلاصل بني اجمهوداته
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طريف العالقة األصلية أن الكمبيالة تعترب يف هذه احلالة كما لو كانت كاملة 
 .ا تضمنته الكمبيالة من التزاماتابتداءا، فيلتزم املدينون الصرفيون مب

و يظهر من معطيات النازلة أن املدين املسحوب عليه مل يستطع إثبات ما 
ادعاه أمام القضاء الزجري من سرقة املدعي الساحب للكمبيالة وهي موقعة 
على بياض، وأبرأه هذا القضاء من ذلك تبعا لتصرحيات كاتبة الشركة من انتفاء 

 أن " :  موقعة على بياض، واعتربت حمكمة املوضوعلوجود كمبياالت كانت
الثابت هو تسليم الكمبيالة على بياض من املدعى عليه للمدعي الذي قام مبلء 
باقي بياناتها، مما يفيد قيام عنصر الرضا خالفا ملا ادعاه األخري، وارتكز عليه 

أيضا من حكم الدرجة األوىل، مث من جهة أخرى، فإن املدين املذكور مل يتمكن 
إثبات التزوير يف حمرر جتاري والتزوير، وتبعا لذلك الحظت احملكمة أن املدين 
مل يتقدم بأية شكاية ضد املدعي الساحب من أجل خيانة التوقيع على بياض 
إلثبات عدم صحة البيانات املدونة بالكمبيالة، ومن مث مل تلتفت إىل ادعاءاته، 

لة مستوفية لكافة الشروط القانونية بعد واعتربت أن الدين ثابت مبقتضى كمبيا
أن ثبت هلا أن تسليمه الكمبيالة للمدعي يكون قد مت على أساس اتفاق قائم بني 

 ."الطرفني يرنو تسوية بياناتها يف نطاق هذا االتفاق 
هذا االجتاه الذي بلوره القرار االستئنايف حظي بدعم قوي من الس 

ملطعون فيه و عن صواب جعل إثبات عدم أن القرار ا" :األعلى حينما صرح
صحة البيانات املدونة بالكمبيالة على املسحوب عليه القابل باعتبار أنه 

بتوقيعه عليها منح ثقته للساحب للقيام مبلء وفق االتفاق املسبق القائم   
 ."بينهما

 لكن يبقى املصدر األساسي لكل الصعوبات ناتج عن ملء الكمبيالة ‐5
 و لذلك ينبغي النظر إىل 26صحيحة، خارج وخالف نطاق االتفاق ببيانات غري 

 .كل حالة وإجياد احلل املالئم هلا
 فإن ) الساحب املستفيد(ففي العالقة بني املدين الصريف ودائنه املباشر 

احلائز املستفيد الذي مأل بيانات الكمبيالة خالفا لالتفاق كما لو وضع مبلغا أكرب 
ه، فإنه ال يرتتب عن ذلك أي أثر بالنسبة للساحب الذي من املبلغ املتفق علي

جيوز له التمسك بالبطالن يف مواجهة املستفيد فال يسري هذا التجاوز على 
األشخاص الذين تعاملوا قبل تسوية بيانات الكمبيالة، ألنه ال جيوز ألحد طريف 

 27العقد أن يعدل شروطه انفراديا
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ملة الالحقني بعد املستفيد األول، فإن و بالنسبة للعالقة بني الساحب و احل
 بالبطالن الناشئ عن العيب ) احملرر الساحب (القاعدة عدم جواز متسك 

الشكلي يف مواجهة كل حامل تلقى السند بعد إصالح عيوبه، وكان جيهل ذلك، 
لكونه حسن النية، إذ ليس من املعقول مطالبته بتتبع تاريخ حياة السند ليتعرف 

لتنايف ذلك ووظيفة االئتمان التجاري اليت تطلع بها الكمبيالة، وال على سالمته، 
يسوغ للساحب التمسك بالبطالن يف مواجهة احلامل حسن النية، حىت ولو مل 
تتم تسوية بيانات الكمبيالة الناقصة، خالف العالقة األصلية القائمة بينه وبني 

 )احلامل(خصني، أحدهما املستفيد، ومربر ذلك أن األمر يتعلق باملفاضلة بني ش
 ارتكب ) الساحب– احملرر (مل يصدر عنه خطأ حىت حياسب عليه، واألخر 

خطأ بالتوقيع على سند غري مستويف للبيانات القانونية، فمن العدل أن يضحي 
 .املخطئ يف سبيل محاية حقوق غري املخطئ

 : نيأما إذا تعلق األمر حبامل سيئ النية، فإنه ينبغي التمييز بني فرض

 يتعلق حبالة احلامل سيئ النية الذي تلقى السند بعد إصالح عيوبه، : األول
وثبت علمه بها، ففي هذه الفرضية يتعني التفرقة بني احلالة اليت يكون فيها 
السند قد مت ملء بياناته وفق العقد املربم بني الساحب واملستفيد، فال جيوز 

ل السيئ النية، واحلالة اليت تكون للساحب التمسك بالبطالن يف مواجهة احلام
فيها عيوب السند قد مت ملؤها ببيانات ال تتفق و العقد، فيجوز عندئذ للساحب 
أن يتمسك بالبطالن يف مواجهة احلامل السيئ النية، الذي يستفيد من قاعدة 

 .تطهري الدفوع
أي  يتعلق حبالة احلامل الذي تلقى السند وهو الزال معيبا : و الفرض الثاين

قبل إصالح عيوبه، ففي هذه الصورة يسوغ للحامل أن يتمسك بالبطالن يف 
مواجهة احلامل سواء أصلحت عيوب السند مبا يتفق أوال يتفق و شروط العقد 

 .28األصلي بني الساحب و املستفيد األول 
بقي أن أشري إىل نازلة عرضت على القضاء الفرنسي، قام خالهلا أحد 

لكمبيالة من الساحب بإضافة اسم املستفيد، فاعترب القضاء األبناك الذي تسلم ا
أن هلذا البنك احلق يف إقامة دعوى صرفية يف مواجهة املسحوب عليه القابل، 
ولو أن هذا األخري كان قد اتفق مع الساحب على عدم وضع الكمبيالة يف 

 .التداول
ة إغفال تساءل بعض الفقه، هل أن هذا احلل ال يقبل التطبيق سوى يف حال

ذكر اسم املستفيد يف منت الكمبيالة أو ينبغي إعماله كذلك حىت عند انعدام ذكر 
 .بيان آخر كمبلغ الكمبيالة أو تاريخ احللول
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يعترب الفقيه كابرياك أنه يف مثل هذه الفرضية فإن احلامل يرتكب تهورا 
 له الدفع لعدم اطالعه على االتفاق املتعلق بتسوية البيانات الناقصة، مما يسوغ

 .29جبهله وجود هذا االتفاق إذا ما متت خمالفته
 من القانون 553و ال بد من التذكري يف خامتة هذا التعليق إىل أن الفصل 

اجلنائي يعاقب كل من خان أمانة االئتمان على ورقة موقعة على بياض، ونص 
سوء  من أؤمتن على ورقة موقعة على بياض مث خان أمانتها بأن كتب ب" : على

نية فوق التوقيع التزاما أو إبراءا أو أي تصرف ميكن أن ميس شخص املوقع 
عليها أو ذمته املالية، يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وغرامة من 

 ."مائة وعشرين إىل مخسة آالف درهم
و إذا تسلم الورقة على سبيل األمانة، فإن مرتكب الفعل يعاقب كمزور 

 . من نفس القانون358 و 357يها يف الفصلني بالعقوبات املنصوص عل
 ألستاذ عبد اللطيف مشبالا

 رئيس غرفة بالس األعلى
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 6302 القرار عدد 
 1996 أكتوبر 23صادر يف 

 3255/91امللف التجاري عدد 
 " نعم" مشول التنازل مللحقات الدين ‐التنازل عنه يف شأن الدين–التقادم 

صل الدين يؤدي بصفة تبعيـة إىل مشـول         إن التنازل على التقادم بشان ا     
و الطاعن أدى قيمة اصل     ,التنازل املذكور جلميع ملحقات الدين كالفوائد     

الدين الناتج عن مكوسي الكحول بعد مرور اجل التقادم مما يعترب معه قد             
تنازل عن الدفع بالتقادم سواء بالنسبة ألصل الدين أو بالنسـبة للفائـدة             

 . األداء و اليت هي تابعة لألصلاملرتتبة عن التأخري يف
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى 
 و بعد املداولة طبقا للقانون

 : يف شان الوسيلتني األوىل و الثانية جمتمعتني 
و من القرار املطعـون فيـه الصـادر عـن            حيث يستفاد من أوراق امللف    

ـ   444/90 حتت عـدد     1990فرباير20استئنافية فاس بتاريخ      إن  567/89ف   يف املل
 يعرض  1988 أبريل   5السيد الدرعي ارمان تقدم مبقال لدى ابتدائية فاس بتاريخ          

فيه انه توصل بواسطة قسم التنفيذ  ببيان تصفية يشـعره بأنـه مـدين إلدارة                
 درهما برسم الفائدة عن التأخري يف أداء دين مرتتـب           22.148.94اجلمارك مببلغ     

 و أن   1979 فربايـر    29ارخيـه إىل    عن تصفية مكوسي عـن الكحـول يرجـع ت         
تـنص علـى أن األشـخاص        1924  نـوفمرب  22 من ظهري      10مقتضيات الفصل   

املختصني باستخالص الضرائب جيب عليهم أن يقوموا بعملـهم داخـل أربـع             
سنوات من تاريخ استحقاق الضريبة و إال فإن مطالبتهم تكـون غـري مقبولـة و                

لفائدة اإلدارة و إن الفقرة الثانيـة مـن         يسقط حقهم فيما ميكن أن يطالبوا به          
يف : نفس الفصل نعترب القابض هو املسؤول عن الديون و أن حق اإلدارة بـذلك             

 درهما قد تقادم ملرور اكثر من أربع سـنوات ملتمسـا            22.148.94مطالبته مببلغ   
 . احلكم بإبطال اإلنذار املوجه له

اجلمـارك فقضـت    فأصدرت احملكمة حكما وفق الطلب اسـتأنفته إدارة         
احملكمة االستئنافية مبقتضى قرارها املطعون فيه بإلغاء احلكـم املسـتأنف و            

 . احلكم و احلكم من جديد برفض الطلب
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حيث ينعى الطاعن على الفرار اخلرق اجلوهري للقانون وهـو مقتضـيات            
 مكرر من مدونة اجلمـارك و       99 و الفصل    1924 نوفمرب   22 من ظهري    10الفصل  

لتعليل املوازي النعدامه بدعوى أن الدين املرتتب عن تصفية مكوسي          اخلطأ يف ا  
 و أن بيان التصفية املوجه لـه بـأداء          1979 فرباير   29الكحول يرجع تارخيه إىل     

 1988 ينـاير    20 درهما برسم الفائدة عن التأخري قد أجنز بتاريخ          22.148.94مبلغ  
ء و أن الفوائد املطالـب      أي بعد مرور حوايل مثان سنوات عن تاريخ وجوب األدا         

بها على شكل بيان تصفية تعترب مطلبا جديدا وهي حق استيفاء ديـون الدولـة               
 مكرر من مدونة اجلمارك و اخلطـأ يف  99 و الفصل 1924 نوفمرب   22طبقا لظهري   

التعليل املوازي النعدامه بدعوى أن الدين املرتتب عن تصفية مكوسي الكحول           
 و أن بيان التصفية املوجـه لـه بـأداء مبلـغ             1979  فرباير 29يرجع تارخيه إىل    

 أي  1988 ينـاير    20 درهما  برسم الفائدة عن التأخري قد أجنز بتـاريخ            22.148.94
بعد مرور حوايل مثان سنوات عن تاريخ وجوب األداء و أن الفوائد املطالب بهـا               

قـا  على شكل بيان تصفية تعترب مطلبا جديدا وهي حق استيفاء ديون الدولة طب            
 مـن   19طبقا للفصل     و قد سقط احلق يف  املطالبة بها        1924 نوفمرب   22لظهري  

 مكـرر مـن مدونـة       99الظهري املذكور ملرور أكثر من أربع سنوات و الفصـل           
 مع تعيني تـاريخ     هاجلمارك و أنه أثبت عن طريق اإلدالء مبحضر حجز منقوال ت          

نه تنازل عـن التمسـك      البيع انه أدى أصل الدين حتت ذلك التهديد و ليس لكو          
بالتقادم و أوضح أن طلب إدارة اجلمارك يرمي للمطالبة باستخالص فوائد عن            

 تبقى غري شـرعية ممـا       لأي أن املطالبة باألص   1979الدين يرجع تارخيه لسنة     
جيعل املطالبة بالفوائد مبنية على عدم املشروعية و قد تقدم بشكاية بالغـدر             

رة اجلنائيـة ضـد املوظـف املكلـف          من قـانون املسـط     243طبقا للفصل   
باستخالص األصل و حىت على فرض تنازله عن التقادم خبصوص أصل الـدين             
فإن ذلك ال يفيد تنازله عن التقادم خبصوص الفوائد ألنها تشكل طلبا جديـدا              

 مما تكون معه    1924 نوفمرب   22لإلدارة وهو حق استيفاء ديون الدولة طبقا لظهري         
نون و أخطأت يف التعليل و ذلك جيعل قرارهـا عرضـة            احملكمة قد خرقت القا   

 . للنقض
لكن حيث إن التنازل عن التقادم بشأن أصل الدين يؤدي بصفة تبعيـة إىل              
مشول التنازل املذكور جلميع ملحقات  الدين كالفوائد إذ أن الطالب أدى قيمـة              

عه قد  أصل الدين الناتج عن مكوسي الكحول بعد مرور اجل التقادم مما يعترب م            
تنازل عن الدفع بالتقادم سواء بالنسبة ألصل الدين أو بالنسبة للفائدة املرتتبـة             
عن التأخري يف األداء و اليت هي تابعة لألصل و أن القرار املطعون فيه الـذي رد                 

حيت لوحظ وجاهة ما أثارته املستأنفة يف معرض بيـان          " الدفع بالتقادم بقوله    
نف عليه اعرتف بكونه أدى اصل الـدين بـالرغم          أوجه استئنافها ذلك أن املستأ    

 من قانون االلتزامات و العقود قرر قاعـدة         373من كونه طاله التقادم و الفصل       
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عامة وهي انه ال يسوغ التنازل مقدما عن التقادم فإن نفس الفصل أجازه بعـد               
حصوله، و أن الفقه حدد حاالت التنازل و قرر أنه قد يكون صرحيا أو ضـمنيا و    

 يستخلص منه حتما أنـه تنـازل        زل الضمين يستنتج من موقف يقفه املدين      تناال
وبطلـب  تقادم  ال رغم اكتمال مدة     عن الدفع بالتقادم مثل ذلك أن يقوم املدين         

أصل الدين من الدائن  بالوفاء أو بدفع جزء من اصل الدين أو بدفع فوائد كلـها                 
 حتدث يف طلباته إقرارا برتتب      أو بعضها أو تقدمي كفالة أو رهن فمثل هذه األمور         

" الدين يف ذمة املدين رغم مدة تقادمه و بالتايل تعترب نزوال ضمنيا عن التقـادم                
يكون قرارها غري خارق ألي مقتضى قانوين، و خبصوص ما أثاره الطالب حـول              

" أدائه ألصل الدين حتت اإلكراه فإن احملكمة اليت عللت قرارها و عن صـواب               
ن كون أداء أصل الدين كان حتت اإلكراه ليس بامللف ما يؤكـده   بان ما الحظه م   

تكون قد اعتربت أن حمضر احلجز التنفيذي املدىل به مـن طـرف الطالـب ال                
يثبت أداءه للدين حتت اإلكراه مادام أن احلجز املذكور كان بنـاء علـى بيـان                

إمكانـه   و أن الطالب كان يف 1985 ماي3تصفية صادر عن إدارة اجلمارك بتاريخ  
املنازعة فيه وفق ما هو مقرر قانونا  و إثارة بالدفع بالتقادم يف حالة تشبته بـه                 

 . مما يكون معه قرارها معلال تعليال كافيا و سليما و الوسيلتان على غري أساس

 هلذه األسباب
 . قضى الس األعلى برفض الطلب و حتميل رافعه املصاريف

نية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله         و به صدر قرار وتلي باجللسة العل      
حممد بناين  : بالس األعلى بالرباط، و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السيد           

 ش امحد محـد و    –زبيدة تكالنيت مستشارة مقررة     : رئيسا و السادة املستشارين     
 و حبضور احملامي العام  السيد عبد الواحد         ‐ حلسن بلخنفار  – حممد الديلمي    –

 .      راج و مبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجبالس



 

280 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة    مجيع  احلقوق©    ‐ 56  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

 6302تعليق على القرار عدد 
 23/10/96الصادر بتاريخ 

 3255/91امللف التجاري عدد 

إن التقادم املسقط املقرر قانونا يسقط املديونية يف احلالة اليت ال ميـارس             
ن وقد أرسـى    فيها الدائن أو صاحب احلق حقه خالل املدة اليت حيددها القانو          

املشرع ذلك التقادم الستقرار املعامالت وجتنب إرهاق كاهل املـدين حـىت ال             
يكون هذا األخري مطالبا بأداء الدين أو تنفيذ االلتزام إىل ما ال نهاية يف حالة ما إذا                
أهمل الدائن املطالبة حبقه وجيب على من له مصلحة يف التقادم التمسـك بـه               

وميكن للمدين إثارته يف أية حالة كانـت        )  ف ل ع   372الفصل  (كاملدين والكفيل   
عليها الدعوى ابتدائيا أو استئنافيا مع عدم إمكانية إثارة الـدفع بالتقـادم ألول              
مرة أمام الس وال ميكن للمحكمة أن تثري الدفع بالتقادم تلقائيا ويف حال إثارة              

كن التقادم تقادما   الدفع بالتقادم يقضي القاضي بعدم قبول طلب الدائن ما مل ي          
قصريا مبنيا على قرينة الوفاء يفرتض فيه القانون بالنسبة للـدائن أنـه اسـتوىف     
حقه فعال مبرور أجل التقادم وهي قرينة بسيطة بـدليل أن للـدائن أن يوجـه                
اليمني للمدين ليقسم أن الدين دفع فعال أو لورثته ليصـرحوا مبـا إذا كـانوا ال                 

 . ق ل ع390و ما نص عليه الفصل يعلمون بأن الدين مستحق وه
 ق ل ع متديـد أجـل        375وقد خول املشرع للمتعاقدين مبقتضى الفصـل        

التقادم مبقتضى اتفاق خاص على أن ال يتم متديد أجل التقادم إىل أكثر من أجل               
ولئن كان االلتزام   .  من نفس القانون   387 سنة بالفصل    15التقادم العام احملدد يف     

لى سقوطه مبرور مدة معينة ال يسقط بذلك إال إذا متسك           الذي ينص القانون ع   
املدين بتقادمه فإنه ميكن هلذا األخري التنازل عن الدفع بالتقادم بعـد حصـوله              
وثبوت احلق له فيه على أن ال يتم ذلك التنازل إضرارا حبق دائين املدين أو لكل                

ـ              ك احلالـة   شخص آخر له مصلحة يف التمسك بالتقادم والدين ميكن هلـم يف تل
التمسك مبرور أجل التقادم بعد حصوله ولو تنازل عنه املدين ومل يتمسـك بـه       

 ق ل ع    374وذلك كالكفيل واملدين املتضامن وغريهما وهو ما أشار له الفصـل            
الذي ينص على أنه يسوغ للدائن ولكل شخص آخر لـه مصـلحة يف التمسـك                

 .ن األصليبالتقادم كالكفيل أن يتمسك به ولو تنازل عنه املدي
إضافة لذلك فإنه جيب أن يتوفر يف املدين املتنازل عن الـدفع بالتقـادم              
أهلية التصرف فال ميكن للقاصر أو احملجور التنـازل عـن التقـادم وال ميكـن                
للمقدم عليهما ذلك التنازل إال بإذن من القاضي كما ال يستطيع الوكيل التنـازل              

ك مع مراعاة ما نـص عليـه املشـرع          عن التقادم إال إذا منح توكيال خاصا بذل       
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 القيـام بكـل     10/09/93 من ظهـري     29بالنسبة للمحامي الذي خيول له الفصل       
األعمال لفائدة موكله ولو كانت اعرتافا حبق أو تنازال عنه وما يدخل يف ذلك من               

 .إمكانية تنازل احملامي نيابة عن موكله عن الدفع بالتقادم
ستطيع التنازل مقدما عن التقـادم ملـا يف         ويرتتب عما سبق أن املدين ال ي      

 ق ل ع    373ذلك من حفظ عليه يف مواجهة الدائن وهو ما نص عليـه الفصـل               
ال يسوغ التنازل مقدما عن التقادم ولكن يسوغ التنازل عنـه           " الذي جاء فيه أنه     

 "بعد حصوله
والتنازل عن التقادم قد يكون صرحيا بأن يتنازل املدين عن التقادم كتابـة             
أو شفويا مع ضرورة إثبات التنازل يف احلالة األخـرية وفقـا للقواعـد العامـة                

 ق ل ع كما قد يكون ذلك التنازل ضمنيا          443لإلثبات املنصوص عليها يف الفصل      
تستخلصه احملكمة من موقف للمدين كأن يؤدي جزء أمن الدين بعد مرور أجل             

 .التقادم
ـ        إن مجيـع االلتزامـات الباقيـة       وملا كان التقادم يسقط االلتزام األصلي ف

 ق ل ع الذي ينص      376وامللحقات تنقضي تبعا لذلك وفقا ملا نص عليه الفصل          
أن التقادم يسقط الدعاوى املتعلقة بااللتزامات التبعية يف نفس الوقـت           " على  

الذي يسقط فيه الدعوى املتعلقة بااللتزام األصلي ولـو كـان الـزمن احملـدد      
وقياسا على ذلـك الفصـل وتطبيقـا        " بعية مل ينقض بعد   لتقادم االلتزامات الت  

لقاعدة التابع يتبع األصل ففي احلالة اليت يثبت فيها للمحكمة تنازل املدين عن             
الدفع بالتقادم بصفة صرحية أو ضمنية بالنسبة ألصل الدين فذلك يستتبع منها            

د املرتتبة عـن  التنازل عن التقادم بالنسبة لاللتزامات التبعية وامللحقات كالفوائ 
التأخري يف األداء وال ميكن للمدين الذي تنازل عن الدفع بالتقادم بالنسبة ألصـل              
الدين أو أصل االلتزام أن يتشبث أمام احملكمة بتقادم الفوائـد أو غريهـا مـن                
امللحقات عكس ما إذا أنكر املدين اصل الدين فال ميكن أن يعترب متنازال ضمنيا              

نسبة للفائدة أو امللحقات ويذهب الفقـه إىل أنـه ميكـن            عن الدفع بالتقادم بال   
للمدين أن يتنازل عن التقادم أثناء سريانه إذ يف هذه احلالة يكون للتنـازل عـن                
التقادم مفعوله بالنسبة للمدة اليت انقضت وما ترتب عـن أصـل الـدين مـن                

ثبـت  ملحقات وفوائد بشأن تلك املدة وباطال بالنسبة للمدة الباقيـة الـيت مل ي             
 .احلق يف التقادم خبصوصها وما ترتب عن أصل الدين من ملحقات وفوائد

 
 زبيدة تكالنيت. ذة
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 6512القرار عدد  
 28/10/98املؤرخ يف 

 1859/93امللف املدين عدد 
 

 . مسطرته– الطعن باالستئناف –نزاعات حوادث الشغل واألمراض املهنية 
 ظرف ثالثـة أشـهر املواليـة        صوائر العالج يؤديها املؤاجر أو مؤمنه يف       ‐

إلرسال اإلعالم بدفع الصوائر من طرف الطبيب أو املستشـفى الـذين            
ميكنهما يف حالة عدم األداء إقامة دعوى على املؤاجر أو املؤمن باألداء            

 .وبالتعويض يف حالة التأخري غري املربر
ـ            ‐ يت ملا كان النزاع يتعلق مبسائل تهم حوادث الشغل واألمراض املهنية ال

يرجع أمر البت فيها للقسم االجتماعي باحملكمـة االبتدائيـة موضـوع            
 ق م م فإن احلكم الصادر يف النزاع خيضع للطعن           294 إىل   269الفصول  

 منه الذي يشتمل على مسطرة خاصـة        287باالستئناف مبقتضى الفصل    
 .مقدمة على املسطرة العامة

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة            
 أن املطلوبـة    257/90:  يف امللـف عـدد     21/1/1992االستئناف بالبيضاء بتاريخ    

التعاضدية العامة للرتبية الوطنية والتعاون املتبادل تقـدمت مبقـال مفـاده أن             
دة االختصاص قـدم    مركز عالج النقصان اجلسماين مبصلحة التعاضدية املتعد      

عالجا وخدمات طبية لفائدة حممد أحكال املصاب يف حادثة شغل عندما كـان             
يف ) الطاعنـة ( وأن شركة التأمني السـعادة       5/9/85يف خدمة مقاولة لطفي منذ      

نطاق تأمينها حلوادث شغل عمال املقاولة املـذكورة أحالـت املصـاب علـى          
 اليت وصلت حسب الفـاتورات      مركزها بعد أن التزمت بتسديد مصاريف العالج      

 درهم وقد أنذرت شركة التأمني بأداء املبلغ املذكور بدون          105.120.92إىل مبلغ   
جدوى، والتمست احلكم على املدعى عليهما بأدائهما هلا املبلـغ املـذكور مـع              

 درهم والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين وإحـالل          15000تعويض قدره   
ادة يف األداء، فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما قضى علـى          شركة التأمني السع  

 درهـم مـع فوائـده       105.120،92فريق املدعى عليه بأدائه لفريق املدعي مبلغ        
 درهم كتعويض صائر الدعوى،     7000القانونية ابتداء من تاريخ االستحقاق ومبلغ       
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طنيـة  استؤنف من طرف مقاولة لطفي والشركة التعاضدية العامة للرتبيـة الو          
وشركة التأمني السعادة فأصدرت حمكمة االستئناف القرار املطعون فيه قضـى           
بقبول استئناف مقاولة لطفي دون استئناف شـركة التـأمني السـعادة وقبـول              
االستئناف الفرعي واعتبار االستئناف األصلي وبإلغاء احلكـم املسـتأنف فيمـا            

واحلكـم مـن جديـد      قضى به من رفض ضمين لطلب إحالل املؤمنة يف األداء           
بإحالل شركة التأمني السعادة بأداء كافة املبالغ احملكوم بها على مقاولة لطفي            

 .ورد االستئناف الفرعي
حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه عدم ارتكازه علـى أسـاس             

 مـن ظهـري     41 مـن ق م م و      287وخرق القواعد اجلوهرية للمرافعات والفصل      
 من ق م م ينص على أن األحكام الـيت تصـدر يف              287  ذلك أن الفصل   6/2/63

املادة االجتماعية ميكن استئنافها مبجرد تصريح أمام كاتب الضبط أو برسـالة            
ويضيف نفس الفصل يف فقرته األخرية أن حمكمة االسـتئناف  تطبـق             "مضمونة  

 من نفس القـانون املـتعلقني باحلضـور الشخصـي           276‐275أحكام الفصلني   
ناه أن املسطرة شفوية حىت أمـام حمكمـة االسـتئناف، والقـرار             لألطراف ومع 

 من ق م م املتعلـق باسـتئناف األحكـام           142املطعون فيه طبق أحكام الفصل      
الصادرة يف القضايا املدنية العادية مع أن املادة االجتماعيـة خصـها املشـرع              

القسـم  إحالة امللف على     بقواعد خاصة تعترب استثناء من الفصل املذكور، وأن       
التجاري ال جيرد النزاع من طبيعته االجتماعية، وأن األمر يتعلق مبصاريف عالج            
واستشفاء الضحية حممد أحكال، وهذه املصاريف ال ميكن فصلها عـن حادثـة             
الشغل اليت تعرض هلا وتدخل ضمن الصوائر الطبية املنصوص عليها صـراحة            

مـل أو مؤمنـه والـس        اليت يتحملها رب الع    63‐2‐6 من ظهري    41يف الفصل   
األعلى استقر على شفوية املسطرة يف املادة االجتماعيـة ولـو أمـام حمكمـة               
االستئناف، فخرق بذلك القرار املطعون فيه املقتضـيات املـذكورة وتعـرض            

 .للنقض
 وما يليه من  41حيث إن األمر يهم صوائر العالج املنصوص عليها يف الفصل           

 عن حوادث الشـغل وعـن صـوائر يؤديهـا            املتعلق بالتعويض  25/6/97ظهري  
 من الظهري يف ظـرف ثالثـة أشـهر          46املؤاجر أو مؤمنه حسب صريح الفصل       

املوالية إلرسال اإلعالم بدفع الصوائر من طرف الطبيب أو املستشـفى الـذين             
ميكنهما يف حالة عدم األداء إقامـة دعـوى علـى املـؤاجر أو املـؤمن بـاألداء               

ري غري املربر أمام حمكمة السدد ممـا يفيـد أن النـزاع    وبالتعويض يف حالة التأخ  
املذكور يتعلق مبسائل تهم حوادث الشغل واألمراض املهنية اليت يرجع أمر البت            

الفصول  فيها الختصاص القسم االجتماعي باحملكمة االبتدائية وتنظم مسطرتها       
ـ             294 إىل   269من   د  من ق م م وختضع طريقة الطعن فيهـا باالسـتئناف لقواع

 يومـا مـن التبليـغ       30 من نفس القانون الذي جيعل أجل تقدميـه          287الفصل  
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 بتصريح لدى كتابة ضبط احملكمة االبتدائيـة أو         54املنصوص عليه يف الفصل     
بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل موجهة إىل كتابة الضـبط وهـي             

 142‐1345مسطرة خاصة مقدمة على املسـطرة العامـة موضـوع الفصـلني             
املستند إليه يف القرار املطعون فيه الذي يعترب لذلك خرقا للفصـول احملـتج              
خبرقها بعدم قبوله استئناف الطالبة لعدم تضمني مقاهلـا الوقـائع والوسـائل             

 .املثارة وبالتايل معرضا للنقض
وحيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضـيان إحالـة امللـف            

 .هعلى نفس احملكمة املصدرة ل

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة امللف على نفس           
احملكمة املصدرة له للبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئـة أخـرى طبقـا                

 .للقانون وحتميل املطلوبة الصائر
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون            

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           
من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة عبد الرمحـان مـزور             

احلارثي، ومبحضر احملـامي    مقررا ومن الباتول الناصري وزبيدة تكالنيت وحممد        
 .العام السيدة فاطمة احلالق، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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 6512تعليق على القرار عدد 
 28/10/98املؤرخ يف 

 1859/93ملف مدين 

تناول القرار موضوع هذا التعليق إحدى املقتضـيات اخلاصـة املتعلقـة            
جمال استئناف األحكام الصـادرة يف      باملسطرة يف القضايا االجتماعية، وذلك يف       

هذه املادة فاملشرع خص ذلك مبقتضيات ختتلف عما هو مقرر يف تلك املنظمة             
 مـن ق م  142 و141فهذه األخرية وفق ما جاء يف الفصل     . لالستئناف بصفة عامة  

م تتطلب أن يقدم االستئناف مبقال يوضع بكتابة الضبط اليت أصدرت احلكـم             
ن يتضمن املقال بيانات تتعلق باألطراف وموضوع الطلب        املطعون فيه وتوجد أ   

 ...والوقائع والوسائل املثارة
يف حني أنه بالنسبة لألحكام الصادرة يف القضايا االجتماعيـة فمقتضـيات            

 من ق م م أوضحت أن االستئناف يقدم بتصريح لدى كتابة ضـبط              287الفصل  
شعار بالتوصل موجهـة إىل     حملكمة االبتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع اإل       

 .هذه الكتابة
إن النزاع يف هذه النازلة يتعلق حبوادث الشغل واألمراض املهنية ما دام أن             

يرمي إىل احلكم بصوائر عالج وخدمات طبية سبق تقدميها لفائدة أجـري             الطلب
أصيب يف حادثة شغل وبالتايل فإن األمر يدخل ضمن القضايا االجتماعيـة ومـا              

ك من تطبيق املسطرة اخلاصة بها مبا يف ذلك شـكل االسـتئناف             يرتتب عن ذل  
 أعاله بغض النظر عن صفة الطرف، ذلك أن الـنص           287وفق ما حدده الفصل     

مل حيدد االستفادة من شكل االستئناف باألجري دون غريه وإمنـا كـل طـرف يف                
 .الدعوى له احلق يف سلوك هذه املسطرة

ر االستئنايف املطعون فيه بـالنقض      ورغم وضوح هذه املقتضيات فإن القرا     
مل يراعها وقضى بعدم قبول استئناف الطاعنة شركة التأمني اليت كانت طرفـا             

الدعوى حبكم كونها مؤمنة حلوادث الشغل للمقاولة املشـغلة وقـد اسـتند              يف
 مـن ق م م احملـدد لشـكل          142القرار يف عدم قبوله االستئناف إىل الفصـل         

 االعتبار الغاية اليت دفعت باملشرع إىل سن إجراءات         االستئناف دون األخذ بعني   
مبسطة بالنسبة لشكل االستئناف املتعلق باألحكام الصادرة يف املادة االجتماعية          
إنها غاية ترمي إىل تبسيط املسطرة ليستفيد من ذلك األطراف بصـفة عامـة              

س واألجري بصفة خاصة، ملا تتميز به هذه القضايا من خصوصيات هلـا انعكـا             
 .على الوضع االجتماعي واالقتصادي ورمبا أبعد من ذلك
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إال أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن التبسيط الذي أقره املشرع، إمنا وضـع               
ويرتتب على هذا نتيجة مهمة وهو كون ذلك يتعلق         . لفائدة األطراف وملصلحتهم  

 من ق   142ل  وبالتايل فإن االستئناف إذا حكم وفق ما يتطلبه الفص        . بالنظام العام 
 مـن ق م م      287م م فإنه ال ميكن اعتباره خمال مبا تتطلبه مقتضـيات الفصـل              

باعتبار أن هذه املقتضيات هـي الـيت حتكـم شـكل االسـتئناف يف القضـايا                 
 .االجتماعية

وقد سبق للمجلس األعلى يف أكثر من مناسبة أن أكد هذا االجتاه، من ذلـك        
 أن األصـل يف     " والـذي أوضـح فيـه        84.12.17 الصادر بتاريخ    826القرار عدد   

االستئناف أن يقدم مبقال مكتوب مستوف للشروط املتطلبـة قانونـا حسـب             
 من ق م    287وإذا كان املشروع نص يف الفصل       .  من ق م م    142مقتضيات الفصل   

م على كون االستئناف يف القضايا االجتماعية يكـون بتصـريح بكتابـة ضـبط               
 مضمونة فـإن مل يقصـد بـذلك حصـر طريقـة             احملكمة االبتدائية أو برسالة   

االستئناف يف هاتني الوسيلتني بل ترك للمستأنف اختيار الطريقـة الـيت يراهـا              
 ."أصلح وأسرع لتقدمي طلب استئنافه

 22/5/1989ويف نفس السياق أكد الس األعلى يف قرار أنه صادر بتـاريخ             
  املسطرة اليت تضـمنها أنه وكما بينه القرار املطعون فيه فإن " 880حتت عدد 

 من ق م م مل ترد على سبيل الوجود ومل يرتب على عدم احرتامهـا                287الفصل  
 من ق م    142 واعترب بذلك أن االستئناف املقدم وفق مقتضيات الفصل          "أي جزاء 

 .م ولو يف القضايا االجتماعية يتعني االعتداء به

 عمر األبيض. املستشار ذ
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 7217القرار عدد  
 23/12/98  املؤرخ يف

 2334/91امللف التجاري عدد 
 نشاط – سريان تطبيقها على العقود ذات االستمرارية –مدونة التجارة 

 سلوك مسطرة – فسخ عقد الكراء – إنذار ‐ )نعم ( عمل جتاري–حريف 
  .)نعم (24/5/1955ظهري 

 من مدونة التجارة تطبق على العقـود ذات االسـتمرارية           6أحكام املادة   
 حىت قبل دخول املدونة حيز التطبيق عمال باملـدلول املخـالف            املربمة

 . منها النافذة أثناء مرحلة النقض736للفقرة الثانية من املادة 
النشاط احلريف يعترب عمال جتاريا، واإلسكايف يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا           

 يف مواجهة املكـرتي     24/5/55فهو حرفة مما ينبغي سلوك مسطرة  ظهري         
 .لمطالبة بفسخ عقد الكراءاحلريف ل

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة            
 أن الطالـب عبـد      2058/88:  يف امللف عدد     28/11/89االستئناف بفاس بتاريخ    

جدي يكرتي منه حمال    الرزاق بنزكري تقدم مبقال مفاده أن املطلوب عبد الكرمي          
 فـاس بوجيبـة     14 حبي الزجنفور رقـم      "اسكايف"يستعمله يف االستغالل املهين     

 درهما يف الشهر باإلضافة إىل واجب النظافـة وقـد ترتبـت بذمتـه               220قدرها  
 وجب عنهـا مبلـغ      88 إىل متم يرباير     86واجبات الكراء عن املدة من فاتح ماي        

 يف املائـة،    10 عن نفس املدة من حساب        درهما مع واجب ضريبة النظافة     4840
وقد أنذره باألداء بدون جدوى والتمس احلكم عليه بأدائه له املبالغ املذكور عن             
واجبات الكراء والنظافة على نفس املدة مع تعويض عن االمتناع التعسفي قدره            

 درهم واحلكم بإفراغه من احملل موضوع النزاع وكل مقـيم مقامـه حتـت               500
عن كل يوم تأخري، فأصـدرت احملكمـة          درهما 50مة تهديدية قدرها    طائلة غرا 

 درهما واجب   4840االبتدائية حكما قضى على املدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ          
 درهما يف الشهر مع تعويض      220 من حساب    88 إىل يرباير    86كراء املدة من ماي     
كمـة   درهم وعدم قبـول بـاقي الطلبـات عدلتـه حم           100عن التماطل قدره    

 درهـم وبأدائـه     500االستئناف برفع التعويض احملكوم به عـن التماطـل إىل           
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 88 إىل متم نـونرب      01/03/88 درهما واجب كراء املدة من       1980للمستأنف مبلغ   
 .ورفض طلب ضريبة النظافة موضوع الطلب اإلضايف وأيدته يف الباقي

نزل منزلة  حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه نقصان التعليل امل         
 25/12/80انعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوين وخرق مقتضـيات ظهـري            

 من قانون االلتزامات والعقود بدعوى أنه وجه للمطلـوب إنـذارا بـاألداء              692و
 باعتبار أن احملل املكرى يسـتغله       25/12/80واإلفراغ يف إطار مقتضيات ظهري      

ادة إدارية، يف حني اعترب القرار      املطلوب يف حرفة إسكايف واستدل على ذلك بشه       
يف املطعون فيه النشاط املذكور عمال جتاريا ال يفسخ عقـد الكـراء بشـأنه إال          

 واحلال أن عمل اإلسكايف عمل حريف ألن العالقة اليت تقوم           24/05/55إطار ظهري   
بني الزبناء ومتعاطي هذه احلرفة عالقة مباشرة بني الطرفني وليست بني الزبناء           

اإلسكايف من مهارة وإتقان للعمل مما جيعلها غـري           ملا قد يكون يتمتع به     واحملل
خاضعة للطابع التجاري أو الصناعي وهو ما جيعـل اإلنـذار بـاألداء واإلفـراغ          

 إنذارا صـحيحا كمـا      25/12/1980املوجه إىل املكرتي يف إطار مقتضيات ظهري        
اري كما ذهب إىل    دفع بأنه حىت على فرض أن احملل املطلوب إفراغه حمل جت          

 ألن  24/5/55ذلك احلكم االبتدائي فليس هناك ما يوجب سلوك مسطرة ظهري           
اإلفراغ مؤسس على التماطل يف أداء واجبات الكراء وهو سبب ثـاين بـدليل أن               

 .احلكم االبتدائي
والقرار املطعون فيه قضيا على املطلوب بأدائه له تعويضا عن التماطـل            

 والقرار املطعون فيه مل جيب      24/05/55ة ظهري   وذلك ال موجب لسلوك مسطر    
 على هذا الدفع وال على االجتهاد القضائي املستدل به الذي يؤكـد أن اإلنـذار              

 ليس واجب التطبيق يف حالـة       24/5/55 من ظهري    27املنصوص عليه يف الفصل     
تقدمي دعوى فسخ الكراء بناء على متاطل املكرتي يف األداء وللمكـري املكـرى              

 أو إتباع املسطرة العاديـة      24/05/55 هذه احلالة يف إتباع مسطرة ظهري        احلق يف 
 .للحصول على الفسخ بسبب عدم تنفيذ املكرتي اللتزاماته

 فإن مقتضـياته    24/05/55لكن، حيث إنه مبقتضى الفصل األول من ظهري         
تطبق على عقود كراء األمالك أو األماكن اليت تستغل فيها أعمال جتارية سـواء              

وأنه مبقتضى املادة   " ت هذه األعمال ترجع إىل تاجر أو رب صنعة أو حرفة            كان
 من مدونة التجارة اليت تطبق أحكامها على العقـود ذات االسـتمرار املربمـة               6

حىت قبل دخوله حيز التطبيق حسب املفهوم املخالف الفقرة الثانية من املادة            
شاط احلريف يعتـرب عمـال       منها واليت أصبحت نافذة أثناء مرحلة النقض ون        736

جتاريا، واإلسكايف يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفـة، واحلكـم االبتـدائي              
املؤيد بالقرار املطعون فيه الذي اعترب العمل الذي يتعاطاه اإلسـكايف نشـاطا             
جتاريا واستلزم إلفراغ احملل الذي يزاول به النشاط املذكور سلوك املسـطرة            
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واعترب تبعا لذلك أن اإلنذار املوجـه مـن          24/05/55 املنصوص عليها يف ظهري   
الطالب إىل املطلوب دون مراعاة املقتضيات القانونية املذكورة باطال وعـدمي           
األثر بصرف النظر عن السبب املؤسس عليه مل يتجاهل الـدفوع الـيت أثارهـا               
الطاعن بهذا الصدد فلم خيرق أي مقتضى وجاء معلال مبا فيه الكفايـة ومبنيـا               
على أساس قانوين سليم وخبصوص ما أثري يف شأن اخليار ال سند له واحملكمـة               

 .ملزمة باجلواب على ما ال سند له والوسيلتان أصبحتا بدون أثر غري

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل الطالب الصائر

ر أعـاله   وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكو          
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة    . بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط     

عبد الرمحان مـزور    : الغرفة السيد حممد بناين والسادة املستشارين        من رئيس 
مقررا والباتول الناصري وزبيدة تكالنيت وحممد احلارثي وحبضور احملامي العام          

 .بة الضبط السيدة فتيحة موجبالسيدة فاطمة احلالق ومساعدة كات
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 7217تعليق على القرار 
 23/12/98املؤرخ يف 

 2334/91امللف التجاري عدد 

وحنن بصدد مناقشة حمتويات القرار البد من اإلشارة إىل أن نـص املـادة              
 من مدونة التجارية ينص على أنه إىل أن يتم إحـداث حمـاكم خمتصـة يف                 736

ذا القانون، بيت يف تلـك النزاعـات        ار أو لتطبيق ه   النزاعات اليت تنشأ بني التج    
 .وفق النصوص التشريعية اجلاري بها العمل

وبهذا نفهم من منطوق هذه املادة أنها مؤقتة، وأنها تنظم حالـة طارئـة يف          
 .الزمان واملكان وأنها مرتبطة بظروف معينة ستزول بزواهلا

 الس األعلـى قـد       من مدونة التجارة، نالحظ أن     6أما ما تعلق باملادة     
دأب على تطبيقها على مجيع العقود ذات االستمرارية ولو كانت مربمـة قبـل              
دخول املدونة حيز التطبيق عمال باملفهوم املخالف للفقرة الثانية من الفصـل            

 . ومنها النافذة أثناء مرحلة النقض736
  من املدونة ضمن مناقشة للنازلـة      6إن القرار يطرح جمال تطبيق الفصل       

 فـإن   6ذلك أنه بغض النظر على أنها تشمل األنشطة املشار إليهـا يف الفصـل               
القرار قد أشار إىل أن تطبيق أحكامها يسري حىت على العقود ذات االستمرارية             

إبرامها قبل دخوله حيز التطبيق عكس ما أشارت إليه الفقرة الثانيـة             واليت وقع 
 . من املدونة نفسها736من الفصل 

، وظل  6الس األعلى بقراره هذا قد وسع مقتضيات الفصل         وبهذا يكون   
 الذي عمـم هـو اآلخـر        1955 ماي   24منسجما مع روح الفصل األول من ظهري        

ممارسة العمل التجاري على التاجر أو رب الصنعة أو احلرفة، معتمدا املقيـاس             
 .املوضوعي واملتعلق بالعقود واألعمال اليت تستغل فيها أعماال جتارية

هذه املناسبة ميكن إثارة مناقشة فقهية تتعلق مبـدى األخـذ بالنظريـة             وب
املوضوعية أم الشخصية يف حتديد مفهوم العمل التجاري واكتساب صفة التاجر           

 .سواء باملمارسة االعتيادية أو االحرتافية
ذلك أن املقياس املوضوعي ينصب على العمل التجاري كما يـنص علـى             

يف حني يناقش القرار املعيار املختلط، وهـو الـذي           من املدونة،    6ذلك الفصل   
يأخذ بعني االعتبار النشاط التجاري وكذلك التاجر، ولو تعلق األمر برب صـنعة             
أو حرفة، فمادام العقد الرابط بني الطرفني ينصب على نشاط حريف أو صـنعة              
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فهو عمل جتاري بغض النظر عن ممارسته سواء كان املمارس تـاجرا أم ال، ألن               
 .بيعة العمل هي اليت تتحكم يف املعيارط

وبهذا يكون القرار قد إجناز إىل املعيار املوضوعي رغـم طرحـه املعيـار              
 .للمناقشة... الشخصي 

ويضيف القرار أن املعيار هو اعتبار العمل احلريف عمال جتاريا بشرط أن ال             
 جتارية مـا    ، فباستثناء العمل الذهين تبقى كل األنشطة أعمال       "عمال ذهنيا "يكون  

 .دامت العقود اليت تنظم أنشطتها تنصب على تلك األعمال
وبهذا يستثىن الس األعلى صراحة األعمال الذهنية من سلسلة األعمال          

 .التجارية
واستطرادا ملا قيل أعاله نالحظ أن القرار أشار كذلك إىل أنه مادام العمل             

اة املقتضـيات القانونيـة،     الذي يتعاطاه املطلوب عمال جتاريا، فإن عليه مراع       
، بصـرف النظـر عـن       1955 ماي   24 من ظهري    27سلوك مسطرة الفصل     وهي

 .السبب أو األسباب اليت أسس عليها إنذاره
ذلك أن املعيار املوضوعي املتعلق بالنشاط التجاري هو الذي حيدد نوعية           

 علـى    يشري إىل أنه يطبق    1955 ماي   24العمل أو ال، وان الفصل األول من ظهري         
عقود كراء األمالك واألماكن اليت تستغل فيها أعمال جتارية بغض النظـر عـن              

 .ممارستها ثانيا
وبالتايل يكون القرار قد حسم يف النقطة اليت بقيت جمال اخذ ورد بني عدد              

 .من احملاكم واالجتاهات الفقهية
أما فيما يتعلق بقضية اخليار بني سلوك املسطرة العادية للحصول علـى            

، فقد أكد القرار بأن من أثار       1955 ماي   24فسخ، أو اللجوء إىل مقتضيات ظهري       ال
هذه الوسيلة ال يتوفر على سند قانوين لذلك، فليس هنالك يف القانون ما يؤكـد               
وجود قاعدة اخليار هذه وبالتايل اعتربها وسيلة بدون أثر الرتكازها علـى غـري              

 .أساس
 ألن املعيار احملدد لسلوك املسطرة      وتطرح هذه الفكرة املناقشة السابقة،    

، هو هل النشاط الذي ميارسه املطلـوب        1955 ماي   24العادية أو مسطرة ظهري     
نشاطا جتاريا أم ال؟ فمادام املعيار موضوعيا، ومادام النشاط جتاريا فال جمـال             

 .هنالك لطرح قاعدة اخليار للمناقشة
فيـة، موضـحا أن     وبهذا يكون الس األعلى قد فصل يف نقط أخرى خال         

 مـاي   24العمل التجاري ال نقاش فيه حول سلوك املسطرة العادية، ألن ظهـري             
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 هو الواجب التطبيق حىت ولو ادعى أن العمل حريف أو مهين، مع اسـتثناء               1955
 .األعمال الذهنية صراحة

ويف اخلتام نقول بأن السؤال األبدي يبقى مطروحـا، هـل األنشـطة الـيت               
 مدونة التجارة جاءت على سبيل املثال أم احلصر؟ وهـل            من 6أوردها الفصل   

ميكن اعتبار ما ورد ضمن هذا النص هو املقياس املوضوعي إلعطـاء الصـبغة              
 .التجارية ألي نشاط يدخل ضمنها؟

مث هل ميكن إضافة كل األنشطة اليت ختضع لعقود احملالت التجاريـة إىل             
 .ا جاء يف القرار أم ماذا؟ باستثناء األعمال الذهنية؟ كم6مقتضيات الفصل 

وهل إضافة هذه األنشطة املشار إليها مؤخرا أو الطارئة فيما بعـد يفـتح              
الباب لدخول أنشطة أخرى على الفصل املذكور، وبالتـايل يبقـى مـا حـدده               

 . قد ورد على سبيل املثال ال احلصر؟6الفصل 
جابـة  إن الوصول إىل طرح تساؤالت من هذا النوع، قد يكون أفيد مـن اإل             

على أسئلة أخرى، ألن طرح التساؤل هو املفتاح األساسي لتوسيع دائرة االجتهاد            
وتطوير املفاهيم العلمية للقانون، وبالتايل تبقى اإلجابة عليها فيما بعد هـي روح             
النشاط االجتهادي، والوصول بذلك إىل تطوير وفتح بـاب االجتهـاد القضـائي             

قانون املغريب بفروعه مكانته الالئقة بـني       والفقهي على مصراعيه، حىت يتبوأ ال     
 .خمتلف األمم

 عبد احلميد سبيال. ذ
 مستشار بالس األعلى
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 60القرار عدد 
 19/1/2000املؤرخ يف 

 709/98امللف التجاري عدد  
 مسو االتفاقيـة الدوليـة      – الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي األجنيب       ‐

 .على القانون الداخلي
حكيمية األجنبية ختضع فيما يهم صـريورتها قابلـة للتنفيـذ           املقررات الت 

باملغرب إىل أحكام الفصل الثالث من اتفاقية نيويورك الصـادرة بتـاريخ            
 الـيت جتعـل     19/2/60 املصادق عليها من املغرب مبقتضى ظهري        9/6/58

تنفيذ املقرر التحكيمي األجنيب خاضـعا لقواعـد املسـطرة املتبعـة يف             
فيه باملقرر مما يدل علـى إسـناد االختصـاص يف هـذه             الرتاب املستدل   

 . ق م م320احلالة للقانون الوطين موضوع الفصل 
 منه يهم التحكيم الـداخلي ال التحكـيم         320أجل اإليداع موضوع الفصل     

 .الدويل
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

قرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة      حيث يستفاد من وثائق امللف ومن ال      
:  يف امللـف عـدد       1141:  حتت عدد    1998 مارس   20االستئناف بالبيضاء بتاريخ    

 مع الطالبـة والشـركة      9/1/91، أن املطلوبة يف النقض وقعت بتاريخ        3960/97
اتفاقية ترمي إىل إنشاء جتمع للدخول يف املناقصة العموميـة          " دكلود"البلجيكية  

دولة املغربية يف شخص مكتب استغالل املـوانئ تعتـزم تنظيمهـا            اليت كانت ال  
إلجناز أشغال تهيئ رصيف خاص باحلاويات يف ميناء الدار البيضـاء، واختـذت             

د، وقد رسا عليها املزاد بقيمـة حـوايل مخسـمائة           ‐ل‐هذه اموعة اسم س   
مليون درهم، وقد استطاعت املطلوبة بطريقة مثرية احللـول حمـل الشـركة             

لجيكية، وقد اعتقدت الطالبة أن العالقة ستستمر مبنية على التوازن والتشاور           الب
ملا فيه مصلحة اجلميع إال أن العكس هو الذي حصـل وأخـذت املطلوبـة يف                
النقض تتعسف واستحوذت على مقر اموعة ومنعـت ممثـل الطالبـة مـن              

 القـرارات   بكيفية انفرادية واختذت   ولوجه وأخذت تتفاوض مع الدولة املغربية     
اليت تشكل تغيريا جوهريا لنظام الصفقة، وكلما نبهـت الطالبـة املطلوبـة إىل              
ضرورة احرتام امليثاق الرابط بينهما إال ولوحـت هـذه األخـرية بـاللجوء إىل               
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التحكيم استنادا إىل بند مدسوس مل تكن الطالبة لتنتبـه إليـه عنـد التوقيـع                 
وء إىل القاضي املغريب الوطين، وقد      اإلمجايل مع ما يتضمن هذا من حرمان اللج       

وجدت الطالبة نفسها تتعامل بالرغم من كونها شـريكا كمقـاول مـن الـداخل               
وأصبحت دائنة خارجية للمجموعة مببالغ مقابل األشغال املنجزة، وعليه فقـد           
تسلمت من شركة س ل د اليت تسـريها املطلوبـة يف الـنقض كمبيالـة مببلـغ                  

 رغم حلول استحقاقه بذريعة أنها مـزورة، وقـد           درهم رفضت أداءها   4200000
حصلت الطالبة على أمر بأداء هذه الكمبيالة اليت قدمت بشـأنها املطلوبـة يف              
النقض شكاية جنحية بالتزوير انتهت إىل احلفظ، وهذا ما يعين أن املطلوبة تريد           
االنفراد مبنتوج الصفقة وحرمان الطالبة من حقوقها املشـروعة وقـد انتهـت             

نازعات بينهما إىل طريق مسدود أدى جلوء املطلوبة يف النقض بعرضها أمـام             امل
احملكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس الـيت أصـدرت            
مقررا حتكيميا لفائدة هذه األخرية قضى هلا بأداء فوائد ومبالغ كما حكم عليهـا              

 29/3/95 إىل   15/3/94من    درهم 4200000فائدة الطالبة بأداء الفوائد على مبلغ       
ومعاينة املقاصة بني ديوان األطـراف املتبادلـة وتصـفية مصـاريف اخلـربة              

 إىل رئـيس    1997 ماي   20والتحكيم، وقد قدمت املطلوبة يف النقض مقاال بتاريخ         
احملكمة االبتدائية عني الشق احلي احلسين بالبيضاء ملتمسة تذييلـه بالصـيغة          

 من ق م م وبعد تبادل املذكرات والتعقيبات أصـدر           320صل  التنفيذية طبقا للف  
 بعدم االختصـاص الغـي مبقتضـى        10/7/97السيد رئيس احملكمة أمرا بتاريخ      

القرار املطعون فيه وحكم من جديد بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي           
 .13/12/96الصادر عن احملكمة الدولية العليا للتحكيم بباريس بتاريخ 

  شأن الوسيلة األوىل،يف
 323 و 320حيث تعىن الطالبة على القرار عد االختصاص وخرق الفصـلني           

من ق م م بدعوى أن القرار املطعون فيه ذهب يف إبطاله لألمر االبتدائي إىل أن                
رئيس ابتدائية عني الشق احلي احلسين هو املختص بالبـت يف طلـب تـذييل               

 يعطـي صـراحة     320نفيذية بينما الفصل    املقرر التحكيمي األجنيب بالصيغة الت    
االختصاص لرئيس احملكمة اليت صدر املقرر التحكيمـي يف دائرتهـا ويعطـي             

 من ق م م االختصاص بالبت يف الطعن باالستئناف حملكمة الدرجة            323الفصل  
الثانية اليت صدر املقرر يف دائرتها وأن اتفاقية نيويورك ال تتضمن أي استثناء عن              

 وأنه تبعا لذلك كان على املطعون ضدها أن تستصـدر حكمـا             هذين الفصلني 
بتذييل املقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية من حمكمة باريس وأن تعمد بعد ذلك            
إىل طلب تذييل هذا األخري بالصيغة التنفيذية أمام مـوطن العارضـة يف إطـار               

اتـه   من ق م م، وأن القرار املطعون فيـه حيمـل يف طي             430مقتضيات الفصل   
تناقضا صرحيا عندما استبعد املقررات التحكيميـة األجنبيـة مـن اخلضـوع             

رئيس احملكمة االبتدائية بالبت يف       من ق م م يف حني أقر اختصاص        320لشروط  
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طلب الصيغة التنفيذية وأن هذه من قبيل الـدعاوى الـيت ختـتص احملـاكم               
ق م م اعتبـارا إىل أن        من   18االبتدائية بهيأتها اجلماعية للبت فيها طبقا للفصل        

املشرع أسند االختصاص بصددها حملكمـة أخـرى ولـيس لـرئيس احملكمـة              
االبتدائية بصفته قاضيا للمستعجالت كما دهب القرار املطعون فيـه وهـو مـا              

 .جيعله عرضة للنقض
لكن، حيث إن املقرر التحكيمي موضوع النازلة مستدل به يف املغـرب وأن             

العرتاف باملقررات التحكيميـة األجنبيـة وتنفيـذها        الفصل الثالث من اتفاقية ا    
 املصادق عليها من طرف املغـرب       09/6/58الصادرة عن األمم املتحدة بتاريخ      

جيعل تنفيذ املقرر التحكيمي األجـنيب عـن طريـق           "19/2/60مبقتضى ظهري   
قواعد املسطرة املتبعة يف الرتاب املستدل فيه باملقرر دون أن تفرض شروطها            

ري املفروضة لالعرتاف باملقررات التحكيمية الوطنية أو تنفيذها ممـا          مشددة غ 
يدل على أن االختصاص مسند التنفيذ مبقتضى االتفاقيـة الـيت حتيـل علـى               

 320مقتضيات مسطرة التنفيذ يف باب التحكيم للقانون الوطين موضوع الفصل           
القـانون   من نفـس     430 و 18من ق م م فال مربر لالستدالل مبقتضيات الفصلني          

الذي يهم األحكام القضائية وأنه باإلضافة إىل أن طريقة رفع طلـب االعـرتاف              
التحكيمي األجنيب منظمة مبقتضى الفصل الرابع من االتفاقيـة          والتنفيذ للمقرر 

 مـن ق م م يهـم التحكـيم          320الذي ال جيعل أجال لإليداع فإن أجل الفصـل          
لى األمر بالتنفيذ فلم خيرق القرار      الداخلي وال يرتتب عن عدم مراعاته أي أثر ع        

 .املطعون فيه أي مقتضى والوسيلة على غري أساس
 يف شأن الوسيلة الثانية بفرعيها،  

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مبدأ قوة الشيء املقضي بـه ومبـدأ        
التقاضي على درجتني بدعوى أن القرار املطعون فيه الذي قضى بتذييل املقرر            

ذي سبق ان رفض طلب تذييله بالصيغة التنفيذية يكون قـد خـرق             التحكيمي ال 
مبدأ قوة الشيء املقضي به وهي قاعدة جوهرية من النظام العام وخرق مبـدأ              
التقاضي على درجتني إذ قضت حمكمة االستئناف بإبطال احلكم االبتدائي فيما           
قضى به من التصريح بعدم االختصاص وكان عليها أن تقف عنـد احلـد دون               
الفصل يف جوهر املنازعة وبذلك يكون قد خرق خرقا صرحيا مبـدأ التقاضـي              

 .على درجتني مما جيعله عرضة للنقض
لكن حيث إن موضوع الفرع األول من الوسيلة أثري ألول مرة أمام الـس              

 .األعلى فهو غري مقبول
ومبدأ عدم التصدي يف حالـة إلغـاء احلكـم االبتـدائي القاضـي بعـدم                

حرتام مبدأ التقاضي على درجتني يهم قضـاء املوضـوع ولـيس            االختصاص ال 
 .األوامر املبنية على طلب أو االستعجالية فيكون الفرع الثاين على غري أساس
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 يف شأن الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الـداخلي وبـاألخص خـرق             

ة بني الطـرفني النـاص       من االتفاقية املربم   17 من ق ل ع والفصل       230الفصل  
على وجوب سلوك مسطرة التوفيق قبل املرور إىل مسطرة التحكيم وضـرورة            

 يوما من أجل التوصل إىل حل ودي بعد عرض النزاع على جلنة             30انتظار أجل   
اإلدارة وجلنة املدراء إال أن املطلوبة يف النقض بادرت إىل طلب التحكيم ورغم             

 أن املقرر التحكيمي رفضه بعلـة أن الطـرفني          أن الطالبة أثارت هذا الدفع إال     
خطري جدا وقضى بقبول طلب التحكيم رغم خمالفتـه          متعارضان بسبب خالف  

لقواعد جوهرية وأن القرار املطعون فيه الذي قضى بتـذييل املقـرر الباطـل              
 . من ق ل ع وعرضه للنقض230بالصيغة التنفيذية يكون قد خرق الفصل 

التحكيمي املطعون فيه يلفى أن مسطرة التحكـيم        كما أنه بالرجوع للمقرر     
 وأن نفـس احملكمـة أصـدرت يف         13/9/96 ومل تنتـه إال يف       94انطلقت يف سنة    

 مقررا حتكيميا تفسرييا يف إطار نفس املسطرة مما جيعل املقـرر قـد              3/3/97
صدر بعد قرابة ثالثة سنوات علما أن املشرع املغريب حـدد أجـل الفصـل يف                

 من ق م م وأنه يرتتب عن عدم احرتام          312الثة أشهر طبقا للفصل     املنازعة يف ث  
هذا األجل انتهاء مسطرة التحكيم وبذلك يكون املقرر التحكيمي بـاطال وتبعـا             
لذلك يكون القرار املطعون فيه القاضي بتذييل املقـرر التحكيمـي بالصـيغة             

 .التنفيذية عرضة للنقض
 مـن   17مي متضمن يف الفصل     وأن املقرر التحكيمي استند إىل شرط حتكي      

االتفاقية غري أنه مل يتم اشرتاطه كتابة وخبط اليد والتوقيع عليه بصفة خاصـة              
فضال عن التوقيع العام الذي يأيت يف مؤخرة العقد كما نص على ذلك الفصـل               

 من قانون املسطرة املدنية الفرنسـي اجلديـد وإال         1443 من ق م م واملادة       309
املقرر التحكيمي باطال مما يتوجب معـه نقـض القـرار    عد باطال وبذلك يكون     

الذي قضى بتذييله بالصيغة التنفيذية، وأن املقـرر التحكيمـي قضـى لفائـدة              
  وأنه إذا كان االتفاق ينص       %18املطلوبة يف النقض بتعويضات على أساس نسبة        

على نسبة مرتفعة فإن على احملكمة أن ترد األمور إىل نصابها بإعمال السـقف              
ألعلى للفائدة االتفاقية وهو ما استقر عليه االجتهاد القضـائي، وبـذلك جـاء              ا

املقرر التحكيمي باطال ملخالفته قاعدة جوهرية من النظـام العـام وعرضـة             
 .للنقض

وأن املقرر التحكيمي املطعون فيه صدر طبقا للقانون الفرنسي إذ يـنص            
ا خاضعة هلذا األخري بينمـا       من االتفاقية الرابطة بني الطرفني على أنه       16البند  

 شركة مغربية والعقد أبرم باملغرب من أجل إجناز صفقة مع           –العارض الطالبة   
الدولة املغربية يف شخص مكتب املوانئ، وأنه بالرجوع إىل قواعد اإلسـناد فـإن           
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جمرد اجلنسية اإلسبانية ال تربر استبعاد االتفاقية من اخلضوع ألحكـام القـانون     
 إعماال لقواعد اإلسناد املسـتقر عليهـا يف النظريـة للقـانون             الوطين املغريب 

اخلاص، وأن إخضاع مثل هذه االتفاقية املرتبطة مبرفق عمومي مغريب لئن كان            
مقبوال يف جمال القواعد املفسرة والتحكيمية فإنه يفتقد لكل مشروعية يف حفـل             

 معه نقـض القـرار      القواعد اآلمرة املغربية املتعلقة بالنظام العام مما يتناسب       
املطعون فيه ملا قضى به من تذييل املقرر التحكيمي املخالف للنظـام العـام              
املغريب بالصيغة التنفيذية، وأن رئاسة هيئة التحكيم عادت للسيد بيري دوكتيبش           

الذي ينتمي إىل سلك القضاء بل حيتمـل مسـؤولية يف أحـد املعاهـد العليـا                 "
ناىف ومهمة احملكمة إذ وجود قاض حمرتف مـن         الفرنسية لوزارة العدل وهو ما يت     

شأنه أن يؤثر على قضاة الصيغة التنفيذية وحيول دون ممارستهم للرقابة وهو ما            
 .يستوجب بطالن املقرر التحكيمي وبالتايل القول بنقض القرار

إلجـراء  " روبري كوندير "مث اخلبري   " ليون ريكور "وإن احملكمني كلفوا اخلبري     
 وأن التشريعات تلـزم اخلـرباء       31/1/1996تضى أمر مؤرخ يف     خربة حسابية مبق  

بأداء اليمني القانونية قبل الشروع يف ممارسـة مهـامهم حتـت طائلـة بطـالن                
 من ق م م وان املقرر التحكيمي اسـتند          59تقاريرهم وهو ما ينص عليه الفصل       

بالتـايل  إىل تقرير صادر عن خبري مل يؤد اليمني القانونية وعليه فهو غري مؤهل و             
يكون عرضة للبطالن وبالتايل نقض القرار املطعون فيـه الـذي ذيـل املقـرر               

 1991التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وأنه قضى بفسخ العقد املوقـع يف أكتـوبر             
وذلك خمالفة ملبدأ التزام احملكمة بالبت يف حدود الطلبات املقدمة إليها بصفة            

سطرية ومنها الفصـل الثالـث مـن        قانونية وهو مبدأ تنص عليه التشريعات امل      
 من قانون املسطرة الفرنسـية وبـذلك        5 و 4قانون املسطرة املدنية والفصالن     

خرق املقرر التحكيمي هذه املقتضيات مما يعرضه للنقض والقـرار املطعـون            
 .فيه

وإنه حكم وحدد طلبات التعويض عوضا عن املدعية وهو بـذلك معيـب             
د املرافعات حبكمه مبا مل يطلب وهو مـا         بسبب خرقه قاعدة جوهرية من قواع     

يعرضه للنقض وكذا نقض القرار املطعون فيه ملا قضى به من تذييل بالصيغة             
التنفيذية، وأنه بالرجوع إىل منطوق املقرر التحكيمي يظهر أن احملكمة قضـت            
بفسخ العقد الرابط بني الطرفني بسبب ما عاينته من أخطاء واحلال أن الفسخ             

طلبات املطعون ضدها، وأن نفس املنطوق قضى بـرفض طلـب           مل يرد ضمن    
هذه األخرية بطرد العارضة من الصفقة وبذلك يظهر جليا أن احلكـم بالفسـخ              
يتعارض ورفض طلب التوقف والطرد وأن منطوق املقرر املطعون فيـه جـاء             
مضطربا بل ومتناقضا بشكل يدعو إىل الشك والريبة وأن التناقض يعترب سـببا             

 البطالن وهو ما يتناسب ونقض القرار املطعون فيه ملا قضى به من             من أسباب 
 .تذييل مقرر حتكيمي باطل بالصيغة التنفيذية
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لكن حيث إن موضوعات الوسيلة أثريت ألول مرة أمام الـس األعلـى             
 .فتكون غري مقبولة

 يف شأن الوسيلة الرابعة،
از علـى أسـاس     حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه عدم االرتك        

قانوين أو انعدام التعليل بدعوى أنه مل جيب على جمموعة من دفوع العارضـة              
اليت أثارتها بصفة نظامية سواء أمام حمكمـة الدرجـة األوىل أو أمـام حمكمـة                
الدرجة الثانية واكتفى باإلشارة يف تعليالته إىل أن املقرر التحكيمي غري خمـالف             

بة على ما نعته العارضة على املقرر املـذكور         اإلجا للنظام العام املغريب حول   
فيما خيص خرقه النظام العام املغريب وأن التعليل الغامض ينزل منزلة انعدامه            
إذ ان قضاة االستئناف بصيغتهم هذه يكونون قد حرموا الـس مـن مراقبـة               
رقابته وفق الشكل الذي يفرضه القانون مما يناسب تبعا لـذلك نقـض القـرار               

 .فيهاملطعون 
لكن حيت إن الطالبة يف مذكرة جوابها على املقـال االسـتئنايف باكتفائهـا              
بالقول إنه بغض النظر عن كون املقرر املراد تذييله بالصيغة التنفيذية خمالفـا             
للنظام العام املغريب دون أن تبني وجه خمالفته له تكون قد صرفت النظر عـن               

 يكن جوابا عن الدفع وإمنـا لتربيـر         القرار من تعليل منتقد مل     الدفع، وما أورده  
 .أمره بالتنفيذ فالوسيلة غري مقبولة

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وعلى رافعته بالصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
ئة احلاكمة مرتكبـة    بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهلي       

حممد احلارثي مقررا   : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
والباتول الناصري وعبد الرمحن مزور وحممد أكرام ومبحضـر احملـامي العـام             

 .السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب
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 60تعليق على القرار عدد 
 19/1/00الصادر بتاريخ 

 709/98امللف التجاري عدد  

تتخلص الوقائع يف أن مقاولة لطفي وشركة كوبرتاس والشـركة البلجيكيـة            
كلود وقعوا اتفاقية إلجناز أشغال املوانئ، وتضمن أحد بنودها شـرط اللجـوء             
للتحكيم، وعلى إثر نزاع استصدرت شركة كوبرتاس مقررا حتكيميا عن احملكمة           

فة التجارة الدولية، وتقدمت لرئيس ابتدائيـة عـني         الدولية للتحكيم التابعة لغر   
الشق بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية، فرفض بعلة أن االختصاص يرجع لرئيس           
احملكمة الصادر املقرر التحكيمي بدائرة نفوذها ألغته حمكمة االستئناف قاضية          

طعنت فيه بالنقض مقاولة لطفي، فقضى الس األعلى بـرفض          . وفق الطلب 
 .بالطل

 :نستخلص من القرار موضوع التعليق ما يلي 
 من ق م م الناصة على       320طبقا ملقتضيات الفقرة األوىل من الفصل       : أوال  

أن حكم احملكمني يصري قابال للتنفيذ بأمر من رئيس احملكمـة االبتدائيـة الـيت      
صدر يف دائرة نفوذها، يتضح أنها ختص إعطاء الصـيغة التنفيذيـة للمقـررات              

أما إن تعلق األمر باملقررات التحكيمية األجنبية، فلقد قررت         . مية الوطنية التحكي
 1958 يونيـو    9اللجنة االقتصادية واالجتماعية التابعة هليأة األمم املتحدة يـوم          

وصـادق  . اختاذ اتفاقية بشأن االعرتاف باملقررات التحكيمية األجنبية تنفيـذها        
ـ        مبقتضـى الظهـري    . راب اململكـة  املغرب عليها وطبقتها على جمموع أحناء ت

 املنشـور بالطبعـة الفرنسـية       1960 فرباير   19 املؤرخ يف    1.59.266الشريف رقم   
 .637 صفحة 2473للجريدة الرمسية عدد 

 والقرار طبق مقتضيات الفصل الثالث من االتفاقية الذي نص على ما يلـي  
تسمح بتنفيذه  تعرتف كل من دولة من الدول املتعاقدة بقوة أي مقرر حتكيمي و           :"

 وفق قواعد املسطرة املتبعة يف الرتاب املستدل فيه بـاملقرر طبـق الشـروط             
املقررة يف الفصول التالية، ومن أجل االعرتاف باملقررات التحكيمية الوطنية أو           

واملغرب ملا صادق على االتفاقية وأصـبحت قانونـا مطبقـا أمـام             " لتنفيذها
ـ        ذكور تعطـى الصـيغة التنفيذيـة       حماكمه، فإنه مبقتضى الفصل الثالـث امل

للمقررات التحكيمية األجنبية ويسمح بتنفيذها من طرف حماكم اململكـة طبقـا            
. للقوانني اجلاري بها العمل دون فـرض شـروط مشـددة أو صـوائر إضـافية               

 من ق م م فإن رئـيس احملكمـة          320وبالرجوع للقوانني الوطنية خاصة الفصل      
لصيغة التنفيذية للمقـرر التحكيمـي علـى        يبقى هو اجلهة املختصة بإعطاء ا     
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أساس أن يكون حمل التنفيذ خاضعا للنفوذ الرتايب حملكمته وهو ماحنا إليه قرار             
 .الس األعلى موضوع التعليق

طبقا القرار مقتضيات الفصل الرابع من االتفاقيات الذي نص علـى           : ثانيا  
فيذ أن يقدم يف آن واحد      جيب على الفريق الذي يطلب االعرتاف والتن      : " ما يلي   

أصل املقرر يشهد بصحته قانونـا أو نسـخة منـه           . أ: مع الطلب األوراق اآلتية     
االتفاقية املنصوص عليها يف الفصل     . ب. تتوفر فيها الشروط املطلوبة لصحتها    

 ".الثاين أو نسخة منها تتوفر فيها الشروط املطلوبة لصحتها
ن غري حمررين باللغة الرمسيـة للـبالد        إذا كان املقرر أو االتفاقية املذكورا     

املستدل فيها باملقرر فإنه جيب على الفريق الذي يطلـب االعـرتاف بـاملقرر              
أن يديل برتمجة هاتني الوثيقتني باللغة املـذكورة، وينبغـي أن يشـهد              وتنفيذه

 .بصحة الرتمجة ترمجان رمسي أو حملف أو ممثل دبلوماسي أو قنصليني
ملذكور املنظم لكيفية االعرتاف والتنفيـذ بـاملقرر        واملستفاد من الفصل ا   

التحكيمي األجنيب أنه مل يشرتط أجال معينا إليداع املقرر التحكيمـي األجـنيب             
 من ق   320بكتابة الضبط، عكس املقررات التحكيمية الوطنية اليت نص الفصل          

 م م على لزوم إيداعها من طرف أحد احملكمني بكتابة الضبط خالل ثالثة أيـام       
من صدورها وهو ما أكده القرار موضوع التعليق الـذي سـاير الفصـل الرابـع                

 .املذكور الذي مل يرتب أثر على أجل إيداع املقرر التحكيمي بكتابة الضبط
 مـن ق م م،      430 و 18استبعد القرار تطبيـق مقتضـيات الفصـلني         : ثالثا  

ة إعطاء الصيغة   لتعلقها باألحكام القضائية، ألن ما تعللت به الطاعنة من ضرور         
التنفيذية للمقرر التحكيمي من طرف احملكمة األجنبية الصادر بدائرة نفوذها مث           

األجنيب بالصيغة التنفيذية من طـرف احملـاكم املغربيـة طبقـا             تذييل احلكم 
 املذكور، غري صاحل للتطبيق ألن الصيغة التنفيذية ال تعطي لصبغة           430للفصل  

خلاصة املنظمة مبقتضى االتفاقيـة املـذكورة       تنفيذية أخرى كما أن املسطرة ا     
 .تغين عن اللجوء لإلجراء املذكور

يستفاد كذلك من القرار، أنه طبق قاعدة مسو املعاهدات الدوليـة           : رابعا  
على القانون الوطين ملا أسند االختصاص بإعطاء الصـيغة التنفيذيـة لـرئيس             

ـ           رر التحكيمـي بكتابـة     حمكمة حمل التنفيذ، ومل حيدد أجال معينا إليـداع املق
 من  ق م م الذي أسند االختصاص لـرئيس        320الضبط؛ عكس ما أورده الفصل      

 .حمكمة التنفيذ وحدد أجل ثالثة أيام إليداع املقرر التحكيمي بكتابة الضبط

 ألستاذ عبد الرمحان املصباحيا
 .مستشار بالس األعلى
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 1472القرار عدد 
 4/10/2000املؤرخ يف 
 610/98ي عدد امللف التجار

سلوك مسطرة بيع ) نعم( مقاضاة يف إطار دعوى شخصية –دائن مرتهن 
 ).ال(الشيء املرهون يف نفس الوقت 

ال ميكن الدائن املرتهن من مقاضاة مدينة السـتخالص دينـه املضـمون،             
أن ذمة املـدين ضـمان عـام        : بصفته دائنا عاديا، عمال بالقاعدة القائلة       

يف نفس الوقت ممارسـة مسـطرة حتقيـق الـرهن           لدائنيه، كما ال ميكنه     
 .الرمسي باعتباره دائنا مرتهنا

 الناصة على أنه إذا     – من ق ل ع      1223القاعدة املنصوص عليها يف الفصل      
مل يكف املتحصل من البيع للوفاء بالدين، فإن للدائن حق الرجوع علـى             

لرمسـي   املتعلقة بالرهن احليازي صاحلة للتطبيق على الرهن ا        –املدين  
 .غري املنظم ملضمونها وحتول دون اجلمع بني املسطرتني

 باسم جاللة امللك
 إن الس األعلى 

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 .يف شأن الوسيلة الثالثة

حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة            
 أن املطلـوب البنـك      401/95 يف امللف عدد     17/3/97االستئناف بفاس بتاريخ    

املغريب للتجارة والصناعة بفاس تقدم مبقال مفاده أنه يف إطار قرض مضـمون             
 درهم مـع الفوائـد      600.936.32أقرض الطالب ميلود رطوبة مبلغ       برهن عقاري 

 وكذا الصوائر والتوابع املرتبع عن التأخري يف تنفيـذ االلتـزام            %14البنكية بسعر   
عقد فتح اعتماد رهن مصادق على صـحة توقيعـه          وهذه املديونية ناجتة عن     

، وبناء على عقد القرض رهن املدعى عليه لفائـدة البنـك            22/7/1985بتاريخ  
 ذي الرسم العقاري رقـم      2الدائن عقارا من الدرجة األوىل املسمى فندق اللويز         

ف الكائن بساحة أيب اجلنود فاس، وأنه مل يؤد ما بذمته رغـم إنـذاره،               /247/55
 درهم مع الفوائد البنكية بسـعر       600.936.32 احلكم عليه بأدائه له مبلغ       والتمس

 إىل يوم األداء الكامل للدين      1993 من الدين اجلاري به العمل منذ فاتح يناير          14%
وفوائده وكافة الصوائر والتوابع املرتتبة عن التأخري مع تعويض عـن التماطـل             
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ة حكما قضى على املدعى عليه       درهم، فأصدرت احملكمة االبتدائي    10000قدره  
 إىل يوم األداء، ورفض     16/1/93 درهم ابتداء من     600.936.32بأدائه للمدعي مبلغ    

 .باقي الطلبات أيدته حمكمة االستئناف
 1223حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام األساس القانوين خبرق الفصل           

ـ              دما حكـم علـى     من ق ل ع ذلك أنه مل يعط أي اعتبار للضمانات العينية عن
الطالب باألداء الشخصي للدين، وكأن الضمانات املرهونة ملصـلحة الـدائن ال            

 مينع ضمنيا مقاضاة املدين شخصيا إال بعد        1223تساوي شيئا علما بأن الفصل      
ولـه أي   "بيع حمل ضمانة الدين إذ الفصل املذكور يف فقراته الثالث أشـار إىل              

ى املدين إن مل يكف املتحصل مـن البيـع   الدائن أن يرجع مبا تبقى من دينه عل    
وهذا يعين عدم قبول مقاضاة املدين شخصيا إال بعد عـدم كفايـة             " للوفاء به   

مثن بيع املرهون لتسديد الدين، والقرار املطعون فيه الذي قضى على الطالب            
باألداء الشخصي جاء غري مرتكز على أساس صحيح وخارقا للفصـل املـذكور             

 .وتعرض للنقض
إنه إذا كان الدائن املرتهن رهنا رمسيا أن يتقدم بـدعوى أداء الـدين              حيث  

األصلي الستخالص دينه املضمون عند حلول أجله باعتباره دائنا عاديا ميكنـه            
استخالصه من مجيع أموال املدين وكان له أن يتبع املسطرة املقـررة قانونـا              

 املتعلـق   2/6/1915 مـن ظهـري      204لتحقيق الرهن الرمسي يف نطاق الفصـل        
على العقارات احملفظة وذلك باعتباره دائنا مرتهنـا فإنـه ال            بالتشريع املطبق 

 مـن ق   1223ميكنه اجلمع بني املسطرتني يف آن واحد قياسا على قاعدة الفصل            
إذا مل يكف املتحصل من البيع للوفاء بالدين فإن للدائن          " ل ع الناصة على أنه      

اعدة وإن تعلقت بـالرهن احليـازي فإنهـا         حق الرجوع منه على املدين، وهي ق      
صاحلة للتطبيق على الرهن الرمسي غري املنظم ملضمونها، وحمكمة االستئناف          

أنه ال مانع من سـلوك      " اليت ردت الدفع املثار من الطالب بهذا اخلصوص بعلة        
تكون قد بنت قرارها على أساس قانوين غري سـليم وعرضـته            " املسطرتني معا 

 .للنقض
سن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة امللف على         حيث إن ح  

 .نفس احملكمة املصدرة له

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيـه وبإحالـة علـى نفـس              
احملكمة املصدرة له للبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئـة أخـرى طبقـا                

 .للقانون، وحتميل املطلوب الصائر
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بات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعـون          كما قرر إث  
 .فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

عبد الرمحـان مـزور     : ادة  من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارن الس       
مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصـري وزبيـدة الـتكالنيت وحبضـور             
احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السـيدة فتيحـة            

 .موجب
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 1472تعليق على القرار عدد 
 4/10/2000الصادر بتاريخ 

 610/98يف امللف عدد 

 1241الفصل  (سلم بها أن أموال ضمان عام لدائنيه        من املبادئ القانونية امل   
ولضمان استيفاء الدائن لديونه من املدين غالبا مـا حيصـل علـى             ) من ق ل ع   

ضمانات متكنه من استيفائها سواء عن طريق إلزام املدين باألداء يف إطار دعوى             
 .شخصية أو عن طريق حتقيق الرهن ببيع الشيء املرهون

 الغاية ميكنه اجلمع بني املسطرتني معا؟لكن، هل للوصول هلذه 
إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اعتـربت ذلـك ممكنـا وعللـت              

بأن الدفع بعدم إمكانية مقاضاة املـدين شخصـيا مـع اللجـوء إىل              "قضاءها  
مسطرة حتقيق الرهن بطلب بيع العقار املرهون ال تقوم على أساس إذا ال مانع              

ألن الدائن إمنا يستهدف منهما إىل استيفاء دينه سواء         من سلوك املسطرتني معا،     
عن طريق إلزام املدين باألداء يف إطار الدعوى الشخصية أو عن طريق حتقيـق              

مع أنه إذا كان يف اتباع مسطرة حتقيق الـرهن مـا ميكـن              " الرهن ببيع املرهون  
ملرهون الدائن من الوصول إىل مبتغاه وغاياته وهي استيفاء دينه عن طريق بيع ا            

فإن مقاضاته شخصيا مبقتضى مسطرة أخرى من أجل نفس الدين يكـون مـن              
ومن مث فإذا كان للدائن املـرتهن رهنـا رمسيـا أن             باب الغلو يف استعمال احلق،    

يتقدم بدعوى أداء الدين األصلي الستخالص دينه املضمون عند حلـول أجلـه             
 املدين، وكان له أن يتبع      باعتباره دائنا عاديا مبكنه استخالصه من مجيع ألموال       

املسطرة املقررة قانونا لتحقيق الرهن الرمسي، وذلك باعتباره دائنا مرتهنا فإنه           
 1223ال ميكنه اجلمع بني املسطرتني يف آن واحد اسرتشادا مبقتضيات الفصـل             

إذا مل يكف املتحصل من البيع للوفاء للدين فـإن          "من ق ل ع الطي يقضي بأنه        
وهي قاعدة وإن تعلقت بالرهن احليـازي فهـي         "  عن املدين  للدائن حق الرجوع  

 .تصدق على الرهن الرمسي غري املنظم ملضمونها

  عبد الرمحان مزور.ذ
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 1708القرار عدد 
 01/11/2000املؤرخ يف 

 1039/3/1/2000امللف التجاري عدد 
 تطبيق اتفاقية همبورغ إثبـات  – الضرر الالحق بالبضاعة  –الناقل البحري   

 ).نعم( بكل الوسائل الضرر
 من اتفاقية همبورغ تتضمن قرينة بسيطة قابلة إلثبـات العكـس            19املادة  

مما ميكن معه للمرسل إليه دحضها بتقرير خربة، إلثبات أن الضرر الالحق            
 .‐نعم–بالبضاعة حصل وهي يف عهدة الناقل البحري 

اقـل ال   عدم تنظيم املتلقي االحتجاج وفق املادة املـذكورة وتبليغـه للن          
 .‐نعم–يرتتب عنه عدم قبول دعواه 

جيوز إثبات الضرر يف مادة النقل البحري بكل الوسائل مبا يف ذلك خـربة              
معيبة أو ناقصة تشتمل على العناصر الكافية للبت يف الطلـب ألن األمـر              

 .يهم معاملة جتارية
 باسم جاللة امللك

 إن الس األعلى
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 ن الوسيلة األوىل يف شأ
حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصـادر عـن             

 أن املطلوبة   1294/97 يف امللف عدد     28/9/98حمكمة االستئناف بالبيضاء بتاريخ     
شركة التأمني سند تقدمت مبقال أوضحت فيه أنها أمنت البضاعة املنقولة على            

اوية، وعند التفريـغ لـوحظ بالبضـاعة        منت الباخرة أسين تتكون من مواد كيم      
املذكورة عوار كان موضوع حتفظ من مكتب استغالل املوانئ حتـت الروافـع             

 املوقع عليها من طرف الناقل البحري وقيمة العوار         142746حسب الالئحة عدد    
بأدائـه  ) الطالب( درهما والتمس احلكم على ربان الباخرة اسين         36.664.50بلغت  

املذكور مع الفوائد من تاريخ املقال فأصدرت احملكمة االبتدائية         هلا قيمة العوار    
حكما قضى بعدم قبول الطلب ألغته حمكمة االستئناف وحكمـت علـى ربـان              

 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء      36664.50الباخرة أسين بأدائه للمستأنفة مبلغ      
 .من تاريخ صدور احلكم
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 من  359 و 345 فيه خرق الفصول     حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون     
 من القانون البحري بسبب انعدام التعليـل        262 من اتفاقية همبورع و    19ق م م و   

وانعدام السند القانوين بدعوى أن حمكمة االستئناف اعتربت اإلخطار املنصوص          
 من اتقافية همبورغ إجراء ال ميكن أن يرتتب على عدم مراعاته            19عليه يف املادة    

دعوى يف حني أن املادة املذكورة تنص على أنه ما مل يقم املرسـل           عدم قبول ال  
إليه بتوجيه إخطار كتايب يف تاريخ ال يتجاوز يوم العمل التايل لتسليم البضـاعة              
إىل املرسل إليه اعترب هذا التسليم قرينة على أن الناقل سلم البضاعة بالكيفيـة              

اعتـربت الفصـل املـذكور      املوصوفة بها يف وثيقة الشحن، وحمكمة االستئناف        
عدمي الوجود ومل ترتب على عدم مراعاته أي جزاء مع أن هذا اإلخطار ضروري              
ألن انعدام التحفظ يعين عدم وجود أي ضرر وحمكمة االستئناف بعدم مراعاتها            

 مـن القـانون البحـري       262مقتضيات الفصل املذكور الذي حل حمل الفصل        
 من اتفاقية همبورغ بشأن     19املادة  عرضت قرارها للنقض لكن حيث لئن نصت        

النقل البحري للبضائع على أنه مل يقم املرسل إليه بإخطار الناقل كتابة باهلالك             
أو التلف مع حتديد الطبيعة العامة هلذا التلف أو اهلالك وذلك يف تاريخ ال جياوز           

نـة  يوم العمل الذي يلي مباشرة تسلم بضائع للمرسل إليه اعترب هذا التسليم قري            
فـإن مـا    "ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع كما هي موصوفة يف وثيقة النقل             

قضت به املادة املذكورة يعترب قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس ومؤدى هذا أن           
املرسل إليه ميكنه دحضها واملطلوبة أدلت بتقرير خربة منجز من طرف اخلبري            

التحركات واملناورات اليت متت    تضمن أن األضرار الالحقة بالبضاعة نتجت عن        
أثناء النقل البحري وتسببت يف فتح الرباميل وحمكمة االستئناف اليت استخلصت           
من الوثيقة املذكورة أن الضرر الالحق بالبضاعة حصل وهي يف عهـدة الناقـل              
البحري وخلصت إىل أن عدم توجيه املرسل إليه إخطارا إىل الناقـل ال يرتتـب               

 مل خيرق قرارها أي مقتضى وعللته مبا فيه الكفاية وبنته           عنه عدم قبول دعواه   
 .على أساس قانوين سليم والوسيلة على غري أساس

 .يف شأن الوسيلة الثانية
 359‐345‐83حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه خرق الفصـول           

 مـن القـرار الصـادر عـن وزيـر األشـغال العموميـة               17من ق م م والفصل      
 بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوين       1971 غشت   31تاريخ  واملواصالت ب 

بدعوى أن حمكمة االستئناف استبعدت مسؤولية مكتب استغالل املوانئ اعتمادا          
على تقرير خربة صدر عن الوكيل املعني مـن طـرف شـركة التـأمني سـند                 

ـ            ) املطلوبة( ل يف حني إن هذا التقرير ليس له أي طابع حضوري وخمالف للفص
 من ق م م كما أنه مل يقع إثبات أن مكتب استغالل املوانئ مل يتخذ حتفظات                 83

حتت الروافع ومع ذلك اعتمدته يف املسؤولية كما أنها اعتمدت الدفع املـذكور             
رغم أنه وثيقة دفاع والطاعن أشار إىل أن اخلبري أوضح أنه انتقـل إىل املخـزن                
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 للقيام بإجراءاته بينمـا كانـت       1993ز   من شهر يوليو   20 و 16 بامليناء يومي    4رقم  
 وهذه املدة طويلة بني تاريخ وصـول        93//6/7البضاعة وصلت إىل امليناء منذ      

البضاعة وتاريخ اخلربة تفيد أن البضاعة تعرضت لسرقة وحمكمـة االسـتئناف            
اليت جعلت الطالب مسؤوال عن اخلصاص املالحظ يف البضاعة عرضت قرارها           

 .للنقض
بات الضرر يف مادة النقل البحري يكـون بكافـة الوسـائل            لكن حيث إن إث   

وحىت خبربة معيبة أو ناقصة رأت فيها احملكمة ما يكفي من العناصر للبـت يف               
الطلب طاملا أن األمر يهم معاملة جتارية يسودها مبدأ حرية اإلثبـات وحمكمـة              

ـ                أن االستئناف اليت أسندت إليها يف قضائها مل خترق أي مقتضى ومـا أثـري بش
بأن اخلبري بـورج    "مسؤولية مكتب استغالل املوانئ فإن القرار املطعون فيه رده          

أشار إىل أن العوار الالحق بالبضاعة مت خالل الرحلـة البحريـة معتمـدا علـى       
 وكـذا معاينـة     142746حتفظات مكتب استغالل املوانئ بناء على الالئحة رقم         

منتقد والوسـيلة علـى غـري       البضاعة حمل النزاع وتعليله بهذا اخلصوص غري        
 .أساس

 .يف شأن الوسيلة الثالثة
 مـن   359‐345حيث ينعى الطالب على القرار املطعون فيه خرق الفصول          

 من اتفاقية همبورغ بسبب انعـدام التعليـل         6 من القانون البحري و    266ق م م و   
وانعدام السند القانوين بدعوى أن حمكمة االسـتئناف أهملـت تطبيـق حتديـد      

 درهم عن كل    1000 من القانون البحري حيددها يف مبلغ        266لية فالفصل   املسؤو
طرد وملا مل تناقش هذا التحديد املتمسك به من الطالب تكـون قـد عرضـت         

 .قرارها للنقض
لكن حيث مل يبق للطالب أن متسك أمـام حمكمـة االسـتئناف بالتحديـد               

 القانوين للمسؤولية فتكون الوسيلة غري مقبولة 

 بابهلذه األس
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وحتميل الطالب الصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة           

محان مـزور   عبد الر : من السيد رئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة         
مقررا وعبد اللطيق مشبال والبـاتول الناصـري وزبيـدة الـتكالنيت وحبضـور              
احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السـيدة فتيحـة            

 .موجب
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 1708تعليق على القرار عدد 
 1/11/2000الصادر عن الس األعلى بتاريخ 

 1039/2000يف امللف عدد 

 امللف احلايل تتعلق ببضاعة متكونة من مـواد كيماويـة           إن النازلة موضوع  
نقلت على منت باخرة وعند إفراغها لوحظ بها عوار كان موضوع حتفـظ مـن               
مكتب استغالل املوانئ وأثناء مناقشة القضية التمس الناقل إخراجه من الدعوى           

 مـن   19بسبب عدم احرتام املرسل إليه لإلجراء املنصوص عليـه يف الفصـل             
مـا مل يقـم     "ة همبورغ بشأن النقل البحري للبضائع الذي ينص على أنـه            اتفاقي

املرسل إليه بإخطار الناقل كتابة باهلالك أو التلف مع حتديد الطبيعة وذلك يف             
تاريخ ال يتجاوز يوم العمل الذي يلي مباشرة تسليم البضائع إىل املرسـل إليـه               

 البضائع كما هي موصـوفة      اعترب هذا التسليم قرينة ظاهرة على أن الناقل سلم        
يف وثيقة النقل وإذا كان الفصل املذكور قد جعل من عدم قيام املرسـل إليـه                
باإلجراء املذكور قرينة تقف إىل جانب الناقل البحري على أنه سـلم البضـائع              
مطابقة هلا هو منصوص عليه يف وثيقة النقل فإنها قرينة بسيطة قابلة إلثبـات              

كان املرسل إليه دحضها وذلك باإلدالء مبـا يفيـد أن           العكس ومؤدى هذا أنه بإم    
 حصل وهي يف عهدة الناقل واحملكمة مصدرة القـرار          ةالضرر الالحق بالبضاع  

موضوع التعليق ويف نطاق سلطتها التقديرية لتقييم احلجج استخلصت ذلك مما           
عة تضمنه تقرير اخلربة املنجز يف النازلة الذي تضمن أن األضرار الالحقة بالبضا           

نتجت عن فتح الرباميل بسبب التحركات واملناورات اليت متت أثناء النقل أي أن             
الضرر حصل للبضاعة وهي الزالت يف عهدة الناقل وحتت مسؤوليته، وحبكم ما            
ثبت هلا بهذا اخلصوص اعتربت أن عدم مراعاة املرسل إليه لإلجراء املنصوص            

ال يرتتب عنه عدم قبـول      " قلعليه يف الفصل املذكور عدم توجيهه إخطار النا       
 .دعواه فطبقت بذلك فحوى الفصل املذكور تطبيقا سليما

 عبد الرمحان مزور. ذ
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 655القرار عدد  
 28/3/2001املؤرخ يف  

 3198/92امللف املدين عدد 
 . مهامه‐ تعيني حارس قضائي–شركة املساهمة 

ـ          اك خـالف  ال يؤمر بتعيني مسري مؤقت يف شركة املساهمة إال إذا كـان هن
خطري بني أعضاء جملـس اإلدارة، وتكـون مهمتـه اسـتدعاء اجلمعيـة              
العمومية النتخاب أعضاء جملس إدارة جدد، والقرار الذي عـني حارسـا            
قضائيا للقيام مبهمة تسيري الشركة  وإدارتها مؤقتا دون مراعاة مـا ذكـر              

 .يكون غري مرتكزا على أساس قانوين
 باسم جاللة امللك

 ة طبقا للقانونوبعد املداول
حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصـادر عـن             

 أن  602 حتت رقم    234/92 يف امللف    23/3/92حمكمة االستئناف بالبيضاء بتاريخ     
 –املطلوبني قنديل عبد الرمحان أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القصر حنان             

مبقال مفـاده أنهـم شـركاء الطـالبني          وفاء وزوجته نعيم مارية تقدموا       –أمني  
اخلدراوي بوزيان واخلدراوي حممد واخلدراوي حيىي واخلدراوي مليكة وميمونت         
الشاديل يف أربع شركات هي شركة سيكما ميلكون فيها النصف واملدعى علـيهم             

عهد بتسـيريها لقنـديل عبـد الرمحـان وبوزيـان           )  باملائة 50(النصف اآلخر   
)  باملائـة  50(هولة االسم موزعة بينهم بنفس النسبة       اخلدراوي وشركة أخرى جم   

لكل واحد وكان العارض هو مسريها الفعلي إىل غاية شهر دجنرب حيـث أصـبح               
اخلدراوي مسريها الفعلي الوحيد وهما شـركتان جتاريتـان والشـركة املدنيـة             
العقارية مادلني ميلكها الطرفان مناصفة يف األسهم وهذه الشركة اشرتت عقـارا            

ارة عن فيال يسكنها العارض وعائلته والشركة املدنية العقارية الشرقاوية بني           عب
 بدأ بوزيـان    89نفس املساهمني بها عقار سكين فريق اخلدراوي إال أنه منذ سنة            

اخلدراوي يفكر يف إبعاد العارضني من تسيري الشـركتني جبعـل مسـاهمتهم يف              
ل كاهلها بالديون وبيع عقار     رأمسال شركة سيكما أقل من مساهمة جمموعته وأثق       

الشركة العقارية مادلني وحيث كان حيث العارضني على اجياد تسهيالت بنكيـة            
لفائدة شركة سيكما عن طريق رهن عقار الشركة املدنية العقارية مادلني الذي            
سكنه العارضون خالفا لإلذن املشار إليه يف حمضر اجلمعية العمومية املنعقـدة            

 شركة مادلني كضمانة فقط كما أن اخلدراوي مثل شـركة            بتسجيل 26/5/89يف  
سيكما يف عقد الرهن بصفة منفردة دون مشاركة العارضني مع أنهما ميثالن معا             
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الشركة املذكورة وقد ترتب عن جتاوزات السيد اخلـدراوي أن أصـبح البنـك              
املغريب للتجارية اخلارجية يطالب شركة مادلني بأداء الدين مباشرة عن طريق           
إيقاع حجز تنفيذي على العقار وبيعه باملزاد العلين مع أن شركة سيكما تتـوفر              
على رصيد مهم يؤهلها ألداء الدين دون صعوبة وحسب حمضر اجلمـع العـام              

 عني السيد اخلضراوي بوزيـان وقنـديل عبـد الرمحـان            21/2/83املنعقد يف   
ياب قنـديل  مسريين لشركة سيكما ملدة ست سنوات إال أن اخلضراوي استغل غ   

 وأعلـن عـن مجـع عـام         1990يف عطلته السنوية خالل شهري يوليوز وغشت        
للجمعية العمومية وهذا اجلمع دعي له مراقب احلسابات البري بينـوديز دون أن             

 كما تقرر اختيار ابنه     84يتوفر على الصفة والصالحية ألن مهمته انتهت منذ سنة          
وجمموعتـه التجـأ إىل االختفـاء و        كمسري ثان إىل جانبه ومبجرد إبعاد العارض        

إخفاء كل حمفوظات الشركة كما حلق خروقـات يف حسـابها جتلـت يف نهـب                
خرياتها والوقائع املذكورة تثبت أن هناك نزاعا جديا بني الشـركاء يف شـركيت              
سيكما و رميون والتمس وضعهما حتت احلراسة القضائية فأصـدرت احملكمـة            

سيكما حتت نظام احلراسة القضائية وتعيني      االبتدائية حكما قضى بوضع شركة      
رئيس قسم اإلفالس أو من يقوم مقامه حارسا قضـائيا هلـا ليقـوم بتسـيريها                
وإدارتها مؤقتا وتسليم مجيع أمواهلا سواء كانت نقديـة أو منقولـة واسـتدعاء              
اجلمعية العمومية من أجل تعيني مسريين جدد وذلك مبساعدة خبري حيسويب إن            

ومساعدة املساهمني الرئيسيني للشركة السيدين عبـد الرمحـان   اقتضى احلال   
عدلتـه  . قنديل وبوزيان اخلضراوي إىل حني انتهاء النزاع القضائي القائم بينهما         

حمكمة االستئناف بتوضيح أن مهمة احلارس القضائي تنحصر يف اإلشراف علـى            
املهمة مبجـرد   ما قرره األمر املستأنف فيما خيص التسيري واإلدارة وتنتهي هذه           

 .استدعاء اجلمعية العمومية وانعقادها وتعيينها ملسريين جدد
 :يف شأن الوسيلة الثانية 

حيث ينعى الطاعنون على القرار املطعون فيه انعدام األسـاس القـانوين            
ونقصان التعليل املوازي النعدامه ذلك أن مهمة احلارس القضائي األساسـية يف            

دعاء مجعية عمومية للمسـاهمني قصـد تعـيني         شركات املساهمة تكمن يف است    
جملس إدارة جديد يسود االنسجام بني أعضائه حمل الس القدمي الـذي دب             
داخله اخلالف الذي يهدد مصاحل الشركة و بالتايل مصاحل املسـاهمني والقـرار             
املطعون فيه وإن كان سليم املبدأ القاضي بعدم جعل شركة املسـاهمة حتـت              

ة إال للخالف الطارئ بني أعضاء جملس اإلدارة إال أنـه تنكـر             احلراسة القضائي 
هلذا املبدأ فيما توصل إليه من نتائج مبقتضاها جعل الشركة حتـت احلراسـة              
القضائية رغم أن اخلالف حمصور بني جمموعتني من املساهمني ممـا يعرضـه             

 .للنقض
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اهمة إال  وحيث إنه من الثابت أنه ال يؤمر بتعيني مسري مؤقت يف شركة املس            
إذا كان هناك خالف خطري بني أعضاء جملس اإلدارة وتكون مهمتـه اسـتدعاء              
اجلمعية العمومية النتخاب أعضاء جملس إدارة  جدد والقرار املطعون فيه الذي            
عني حارسا قضائيا للقيام مبهمة تسيري شركة سيكما وإدارتها مؤقتا دون مراعاة            

 . وعرضة للنقضما ذكر جاء غري مرتكز على أساس قانوين
وحيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة امللف 

 .على نفس احملكمة املصدرة له

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية على نفس           
احملكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل املطلـوبني يف             

 .صائرالنقض ال
كما قرر إثبات قراره هذا بسجالت احملكمـة املصـدرة لـه اثـر احلكـم                

 .املطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعـاله بقاعـة            
اجللسات العادية للمجلس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمـة مرتكيـة مـن             

 املستشارين عبد الرمحان مزور مقررا والباتول       السيد حممد بناين رئيسا والسادة    
الناصري حممد احلبايب وعبد الرمحان املصباحي أعضاء ومبحضـر احملـامي           

 .العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
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إذا كانت القاعدة يف املال املشرتك أن استئثار أحد املالكني به أو بإدارتـه              
واالستيالء على ريعه وأرباحه دون الباقي وكذا إذا أدى اخلالف بني املـالكني إىل              
عرقلة األعمال  أو إذا ظهر سبب خطري يربر وضعه حتت احلراسـة القضـائية               

ص مييزها عن باقي الشركات ، وطبيعة تكوينها        فإن شركة املساهمة ملا وضع خا     
 واإلجراء املذكور باعتبار أن هلا جملس إدارة يعهد إليه بتسيريها وإدارة            مال تتالء 

شؤونها حتت إشراف اجلمعية العامة وتكون له دراية وجتربة وكفـاءة ال تتـوفر              
ء عادة لدى احلارس القضائي ، وإذا حدث أن نشأت خالفات خطرية بني  أعضا             

هذا الس دون التوصل إىل حل عن طريق اجلمعية العمومية النتخاب أعضاء            
إدارة جدد وال ميكن وضع الشركة يف احلراسة القضـائية وهـذا املبـدأ               جملس

كرسه القرار موضوع التعليق بنقضه القرار املطعون فيه الـذي وإن تضـمن يف              
ظام احلراسة القضائية   صلبه كون األمر يتعلق بشركة مساهمة إال أنه أخضعها لن         

 .وهو ما عرضه للنقض
 

 املستشار عبد الرمحان مزور
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