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 2468  قرار عددال
 10/09/2003: املؤرخ يف 

 928/2002: عدداملدين لف امل

 ) ال(  الس األعلى – ) نعم( حمكمة املوضوع – الدفع بها –األمية 
 )نعم( وجوب إبرازهما – التناقض واالقتضاب ‐تعليل 

ارته أمام حمكمة املوضوع فإنه يكون دفعا الدفع باألمية إذا مل تتم إث
جديدا، ال جيوز إثارته ألول مرة أمام الس األعلى الختالط الواقع فيه 

 .بالقانون 
التناقض واالقتضاب يف تعليل القرار املطعون فيه جيب إبرازهما وإال كان 

 . السبب غري مقبول
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
فاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه أن املدعي حيث يست

‐2‐2الصفاوي بوعزة تقدم مبقال أمام احملكمة االبتدائية بالقنيطرة بتــاريخ 
 اشرتى من 1993‐2‐20 عرض فيـه أنه مبوجب عقد شـراء مؤرخ يف2000

 الكائنة بتجزئة 3ب /674املدعى عليه الرمحوين ابراهيم بقعة أرضية رقم 
‐11 املؤرخة يف 021873غرب العريب بالقنيطرة موضوع رخصة الدفع عدد امل
 لفائدة 12000 درهم للبائع والتزم بدفع مبلغ 32000، وقد أدى مبلغ 1992‐11

الدولة، إال أن هذا األخري امتنع عن تنفيذ العقد وذلك بعدم إخالئه الكوخ الذي 
عة يستوجب إخالء حصل بسببه على البقعة املذكورة وأن حصوله على البق

هذا الكوخ، وقد أدين املدعى عليه من أجل عدم تنفيذ عقد، طالبا احلكم عليه 
 أوالد اوجيه بالقنيطرة 391 رقم13بإزالة الكوخ املذكور الكائن بدوار الشيخ زنقة 

واإلشهاد على ذلك من طرف السلطة احمللية ومتكينه من البقعة األرضية 
‐4‐22لشراء املذكور وبعقد شراء كوخ مؤرخ يف وأرفق مقاله بعقد ا. املبيعة

وأجاب املدعى عليه بأن البقعة املذكورة . وبصورة من أحكام جنحية. 1992
تعود ملكيتها للدولة وأنه سلم للمدعي مجيع الوثائق املتعلقة بها، فكان عليه أن 

. عةيسوي وضعيته مع الدولة، وأن الكوخ الذي يسكنه حاليا ال عالقة له بهذه البق
 بامللف املدين عدد 882، أصدرت احملكمة حكمها عدد 2000‐7‐4وبتاريخ 
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أيدته حمكمة .  قضت فيه على املدعى عليه بإفراغ الكوخ املذكور8/2000
 .االستيناف مبقتضى قرارها املطعون فيه بالنقض بثالث وسائل

 .فيما يتعلق بالوسيلة األوىل
مسطرية اضر به وذلك يف حيث يعيب الطاعن القرار فيها خبرق قاعدة 

 .ثالثة فروع
 من قانون املسطرة املدنية ذلك أن 3ففي الفرع األول فقد خرق الفصل 

املقال االفتتاحي يتعلق مبطالبته بإزالة الكوخ املشيد على البقعة األرضية 
اململوكة للدولة، وأن املطلوب يف النقض مل يطلب منه اسرتداد البقعة املبيعة 

 .قرار املطعون فيه اختذ هذا املنحى وجتاوز املطلوبومع ذلك فإن ال
 من نفس القانون ذلك 89ويف الفرع الثاين، فقد خرق القرار املذكور الفصل 

أن العقد احملتج به من املطلوب يف النقض هو عبارة عن ورقة عرفية غري 
فاق معرفة التوقيع وتضمنت التزاما مغايرا ملا هو مطلوب أداؤه إذ أن ما وقع االت

 درهم مستحقة 12000 درهم كثمن للبيع إضافة إىل مبلغ 80 000عليه هو مبلغ 
للدولة إال أن املطلوب يف النقض ادعى خالف ذلك مما تصري معه الورقة 
املذكورة مزورة ومل تعرض عليه حىت يبدي رأيه فيها، ويف الفرع الثالث فقد 

ذلك أنه مل ينص على  من نفس القانون 335خرق القرار املطعون فيه الفصل 
إصدار األمر بالتخلي وحتديد تاريخ اجللسة اليت أدرجت فيها القضية وعلى 

 .تبليغ هذا األمر للطرفني من طرف احملكمة وإثبات تاريخ ذلك يف القرار نفسه
لكن حيث إن املطلوب يف النقض وإن كان قد طلب إزالة الكوخ املدعى 

فراغه منه بسبب امتناعه عن إخالئه كما فيه من الطاعن، فإنه يهدف بذلك إىل إ
وأن القرار املطعون حينما أيد احلكم االبتدائي القاضي . ورد يف املقال االفتتاحي

فقط بإفراغ الكوخ املذكور دون اسرتداد البقعة املبيعة، فإنه مل يتجاوز حدود 
وأنه خالفا ملا أثاره الطاعن فإنه ناقش احلجة املدىل بها من طرف . الطلب

الثابت من مستندات امللف أن "املطلوب وأجابه القرار عن ذلك حني علل بأن 
‐4‐22املستأنف باع فعال الكوخ للمستأنف عليه مبوجب العقد العريف املؤرخ يف 

 وقد سبق لقضاء الدرجة األوىل أن عرض هذا العقد على املستأنف ومل 1992
لة بزورية العقد مل يطعن فيه بأي طعن جدي، وأن ما دفع به يف هذه املرح

ومن جهة أخرى فالثابت من حمضر اجللسات، أن ". يتجسد يف مطالبه النهائية
احملكمة حجزت القضية للمداولة بعدما ناقشتها واعتربتها جاهزة للحكم فيها، 

 من قانون املسطرة 333ومل تقم بإحالتها على املستشار املقرر طبقا للفصل 
اك لصدور األمر بالتخلي، والوسيلة بالتايل غري املدنية، وبالتايل فال جمال هن

 .جديرة باالعتبار يف مجيع فروعها
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 .وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية
 من قانون االلتزامات 427حيث يعيب الطاعن القرار فيها خبرق الفصل 

والعقود، ذلك أن الورقة املعتمد عليها من املطلوب يف النقض ورغم العيوب 
 تضمنت التزاما من طرفه، وهو شخص أمي، ومن املعلوم أن اليت تشوبها فإنها

احملررات املتضمنة اللتزامات أميني ال قيمة هلا إال إذا تلقاها موثقون أو 
 .موظفون رمسيون مأذون هلم بذلك

لكن حيث إن الطاعن مل يثر أمام حمكمة املوضوع الدفع باألمية، وبالتايل 
ه ألول مرة أمام الس األعلى الختالط يكون هذا الدفع جديدا، ال جتوز إثارت

 .والوسيلة بالتايل غري مقبولة. الواقع فيه بالقانون
 .وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة

حيث يعيب الطاعن القرار فيها باخلطأ يف التعليل ونقصانه املوازي 
النعدامه، ذلك أن تعليله مقتضب ومتناقض لألسباب اليت تقدم بها، وما أثاره 

ائل قانونية يف هذا اال، وأن اخللل يف التعليل واالضطراب فيه يرقيان من وس
 .إىل مرتبة انعدامه

لكن حيث إن الطاعن مل يبني وجه االقتضاب والتناقض يف تعليل القرار 
مما تكون معه الوسيلة غامضة وغري دقيقة وحمددة، وبالتايل فهي . املطعون فيه
 .غري مقبولة

  األسبابهلذه
 .برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر األعلى لسا قضى
 القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله صدر وبه

و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  األعلى بالرباطبالسبقاعة اجللسات العادية 
شي حممد بلعيا: واملستشارين. ارئيسرئيس الغرفة ـ  حممد العالمي : السادةمن 

ـ والعريب العلوي اليوسفي، وحممد العيادي ، وزهرة املشريف . ـ عضوا مقررا
 الضبط ةكاتبو مبساعدة .  العريب مريدالسيد العام احملاميومبحضر . عضاءأ

 .السيدة مليكة بنشقرون
 

 ةالكاتب:                     رر املقاملستشار:                    الرئيس
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 2563  قرار عددال
 17/09/2003: ملؤرخ يف ا
 1514/2002: عدداملدين لف امل



 ) نعم( اإلدالء مبستجدات جديدة – أثره –النقض واإلحالة 
يرتتب على قرار النقض واإلحالة إعادة األطراف إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل 
صدوره، ومن مت حيق هلم أن يدلوا مبا لديهم من مستندات جديدة لتدعيم 

 .ادعاءاتهم
إذا كان مضمون عقد التنازل يشكل ورقة عرفية، فإن التوقيع املشهود على 
صحته من طرف املوظف العمومي املختص هو وحده الذي يكتسي صفة 
الرمسية، وإجراء البحث من طرف احملكمة عمل اختياري مادام أن الطاعنني مل 

 .يطعنوا فيه بالزور من حيث التوقيع املنسوب إىل موروثهم

 لة امللكباسم جال
 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه أن املدعي 
 بن أمحد تقدم مبقال أمام احملكمة االبتدائية بأكادير العروسي بن احلاج عبد اهللا

 عرض فيه أن موروث املدعى عليهم حلسن بن أمحد بن حممد 77‐11‐3بتاريخ 
س املستخرجة 4904ية معدة للبناء موضوع الرسم العقاري باع له قطعة أرض

‐7‐6س، وذلك مبقتضى رسم الشراء املؤرخ يف 4757من الرسم العقاري األم 
، وأنه مل يتمكن من تسجيل حقوقه بالرسم العقاري لكون رسم الشراء ال 1959

 حيمل رقم الرسم العقاري الذي أصبح اآلن يف اسم املدعى عليهم ورثة البائع،
 .طالبا احلكم على هؤالء بتسجيل عقد شرائه يف الرسم العقاري املذكور

وأجاب املدعى عليهم بأن حق املدعي يف تسجيل امسه يف الرسم العقاري 
، كما أن 1959‐9‐10سقط بالتقادم باعتبار أن واقعة البيع يعود تارخيها إىل 

، وبعد انتهاء املدعي مل يعزز دعواه حبجج اإلثبات، ملتمسني إلغاء الدعوى
 يف 34 حتت عدد 1979‐4‐9اإلجراءات أصدرت احملكمـة حكمهـا بتـاريخ 

 قضت فيه برفض الطلب، وبعد استينافه أيدته 77‐193امللف املدين عدد 
 يف 1980‐5‐20 الصادر بتاريخ 1148حمكمة االستيناف مبوجب قرارها عدد 

 الصادر 876 عدد ، والذي نقضه الس األعلى بقراره4193/80امللف عدد 
 بعلة أن رسم البيع نشأ تاما 178/94 يف امللف املدين عدد 1998‐2‐11بتاريخ 
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وصحيحا منذ البداية وأن التزام البائع بتسجيل الشراء يف الرسم العقاري ال 
يتقادم وبعد اإلحالة قضت حمكمة االستيناف بإبطال احلكم املستأنف، واحلكم 

 يف الرسم 1959‐7‐6الشـراء العريف املؤرخ يف على املدعى عليهم بتسجيل عقد 
‐11‐3 الصادر يف 3604وذلك مبقتضى قرارها عدد . س/4904العقـاري عدد 

، والذي بدوره نقضه الس األعلى مبقتضى قراره 118/98 بامللف عدد 1998
: " ، بعلة أنه730/3/2/1999 بامللف املدين عدد 2000‐1‐20 املؤرخ يف 108عدد 

صوم أن يبدوا أمام حمكمة اإلحالة متسكهم جبميع الدفوع، وأن من حق اخل
احملكمة بالرغم من استدالل الطاعنني أمامها بتصريح بالتنازل الصادر عن 
سلف املطلوبني املصحح اإلمضاء بالرغم من وضوح البيانات املضمنة به واليت 

الطاعنني موضوع ضمنها تنازله تنازال تاما ونهائيا عن الدعوى الرائجة بينه وبني 
 فإنها مل تعتد بهذا التنازل، ومل تعتمد النتيجة القانونية 103/77امللف عدد

املستخلصة منه علما بأن إجراءات النازلة ال تدل على عرض ذلك التنازل على 
وبعد اإلحالة قضت حمكمة االستيناف باإلشهاد ". املطلوبني لتحديد موقفهم منه

عواه، وذلك مبقتضى قرارها املطعون فيه على تنازل الطرف املدعي عن د
 .بالنقض حاليا بوسيلتني

حيث يعيب الطاعنون القرار يف الوسيلة األوىل بنقصان التعليل وعدم 
 من قانون املسطرة 336 و334االرتكاز على أساس قانوين وخرق الفصلني 

ن ال يوجد ما مينع املستأنف عليهم م"املدنية ذلك أنه أورد يف تعليله بأنه 
االستظهار بالوثيقة اليت استدلوا بها يف أية مرحلة من مراحل الدعوى كما أن 

وهو تعليل " هؤالء غري ملزمني باإلدالء بها يف حياة موروثهم الذي صدرت عنه
غري وجيه سيما وأن املطلوبني يف النقض مل يربروا عدم تقدمي وثيقة التنازل يف 

 شخصيا وأنهم مل يدلوا بها إال بعد حياة موروث الطاعنني حينما كان يقاضيهم
 سنة وبعد إحالة امللف بعد النقض من طرف الس األعلى مما يفيد أن 21

ورغم جدية دفوع الطاعنني فإن احملكمة مل . موروثهم مل يتنازل عن دعواه
تعتربها ومل تقم بإجراء حبث يف املوضوع سيما وأن حمضر إثبات احلال رفقته 

ثهم املوجود يف سجل تصحيح اإلمضاءات ببلدية أكادير ال يفيد أن توقيع مورو
 .يشبه التوقيع املوجود يف عقد التنازل املذكور

ويعيبونه يف الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وعدم االرتكاز على أساس وعدم 
 من 431 و419 و418الرد على مستنتجات واملس حبقوق الدفاع وخرق الفصول 

قود ذلك أنه اعترب دفعهم بعدم معرفتهم خط وتوقيع قانون االلتزامات والع
وثيقة التنازل تكتسي الصبغة الرمسية فيما تضمنته : "موروثهم غري وجيه بعلة أن

وهذا جمرد ". من إشهاد املوظف العمومي املختص على صحة توقيع موروثهم
ازل تأويل إلصباغ الصفة الرمسية على تلك الورقة العرفية املتعلقة بوثيقة التن
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واليت ال تتوفر على الصفات والشكليات الواجبة يف الورقة الرمسية حسب 
 .الفصول املذكورة

لكن حيث إنه يرتتب على قرار النقض واإلحالة إعادة األطراف إىل احلالة 
اليت كانوا عليها قبل صدوره، ومن مت حيق هلم أن يدلوا مبا لديهم من مستندات 

وأن إجراء . ا أكد عليه قرار النقض واإلحالةجديدة لتدعيم ادعاءاتهم، وهو م
البحث عمل اختياري تقوم به احملكمة مىت كان ضروريا يف حتقيق الدعوى، وأن 

، وثيقة جديدة مل 2001‐12‐3 املؤرخ يف 5569/01حمضر إثبات احلال عدد 
تعرض على قضاة املوضوع وبالتايل ال جيوز عرضها ألول مرة على الس 

فإن القرار املطعون فيه حني علل قضاءه مبا ذكر أعاله يف األعلى، ولذلك 
الوسيلتني، مل يعترب عقد التنازل مبضمونه ورقة رمسية وإمنا اعترب توقيع موروث 
الطاعنني عليه هو الذي يكتسي صفة الرمسية ألنه مشهود بصحته من طرف 

وضوع ومل يكن يف حاجة إىل إجراء حبث يف امل. املوظف العمومي املختص بذلك
األمر الذي كان معه . مادام أن الطاعنني مل يطعنوا فيه بالزور من حيث التوقيع

القرار املذكور معلال ومرتكزا على أساس قانوين وغري خارق للفصول احملتج 
 .والوسيلتان معا غري جديرتني باالعتبار. بها

  األسبابهلذه
 .برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر األعلى الس قضى
 القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله صدر وبه

و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  األعلى بالرباطبالسبقاعة اجللسات العادية 
وعمر األبيض رئيس غرفة . ارئيسرئيس الغرفة ـ  إدريس بلمحجوب : السادةمن 

والعريب العلوي . رراحممد بلعياشي ـ عضوا مق: واملستشارين. ـ عضوا
 العريب السيد العام احملاميومبحضر . عضوينـ اليوسفي ، وحممد العيادي 

 .السيدة مليكة بنشقرون الضبط ةكاتبو مبساعدة . مريد
 

 ةالكاتب:                     رر املقاملستشار:                     الرئيس
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 3022  قرار عددال
 22/10/2003: املؤرخ يف 

 3476/2002: عدداملدين ف لامل

 حكم احملكمة –) ال( قوة القانون – فسخه – مطل املدين –عقد البيع 
 )نعم(

حيق للدائن إجبار املدين على تنفيذ التزامه إذا كان يف حالة مطل، وليس 
والفسخ ال . له يف هذه احلالة فسخ العقد إال إذا كان التنفيذ غري ممكن 

أن حتكم به احملكمة ، وبالتايل فإنه ليس يقع بقوة القانون وإمنا جيب 
للبائع احلق يف التحلل من التزامه بفسخ البيع تلقائيا رد عدم أداء 

  .املشرتي الثمن يف الوقت املتفق عليه ودون حكم من احملكمة

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

ه أن املدعي حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون في
 لدى احملكمة االبتدائية 1999‐5‐6صالح الدين حممد تقدم مبقال افتتاحي يف 

 أبرم عقد وعد 83‐8‐4بابن مسيك سيدي عثمان يعرض فيـه أنه بتـاريخ 
باعت له ) بركة وتيسري(بالبيع مع املدعى عليها األوىل الشركة املدنية العقارية 

 مرتا مربعا موضوع 120لغة مساحتها  والبا101مبقتضاه البقعة األرضية رقم
 38 400 درهما  أدى منه 132 000 س بثمن قدره 43163الرسم العقاري عدد 

 درهم ظل يؤديها للمدعى عليها 2600درهما والباقي على شكل كمبياالت مببلغ 
يف شخص ممثلها وأن هذه األخرية أخربته بأن البقعة املبيعة مت انتزاعها من 

 90 بالبقعة رقم 1984 أكتوبر4ستبداهلا مبقتضى عقد مؤرخ يف طرف الدولة فتم ا
 1100س بثمن قدره 9272 مرتا مربعا موضوع الرسم العقاري 108البالغة مساحتها 

وبعد االتفاق على .  درهما 118 800درهم للمرت املربع الواحد أي ما جمموعه 
كما تعاقد مع كيفية تسديد الثمن أجنز تصميم البناء مبوافقة املدعى عليها 

مقاول من أجل البناء الذي مت بالفعل إال أنه ملا طالب املدعى عليها بإبرام 
العقد النهائي ظلت متاطله إىل أن فوجئ بأنها فوتت العقار للمدعى عليه الثاين 

ملتمسا لذلك احلكم بأن البيع الواقع بينه وبني الشركة بيع تام . رامي البداوي
 480 موضوع الرسم العقاري 90ار املسمى الربكة  درهم للعق118 000مببلغ 

 والتصريح بأن احلكم الذي سيصدر مبثابة عقد نهائي وتسجيله بالصك 162/12
مث . العقاري املشار إليه والتشطيب على التقييد السابق للسيد البداوي رامي
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 التمس مبقتضاه إصالح اسم 1999‐5‐11تقدم املدعي مبقال إصالحي مؤرخ يف 
عوضا عن " جبالر" املدعى عليها وذلك جبعلها الشركة املدنية العقارية الشركة

فأجابت املدعى عليها األوىل بأن املدعي " بركة وتسيري"الشركة املدنية العقارية 
مل يؤد كافة املبلغ وأن الوثائق املدىل بها ال تفيد تنفيذ التزامه وأجاب املدعى 

ومسجل بالصك العقاري وال حق للمدعي عليه الثاين بان العقد املربم معه تام 
وبعد إجراء حبث مث خربة على يد اخلبري أمحد الضعيف وخربة . يف املنازعة فيه

 2000‐12‐18 أمزيل أصدرت احملكمة بتاريخ نمضادة قام بها اخلبري عبد الرمحا
فاستأنفه املدعي فأيدته حمكمة .  حكمها برفض الطلب308/99يف امللف 

 قرارها املطعون فيه بالنقض من طرفه يف الوجه الثالث من االستيناف مبقتضى
ذلك أن حمكمة االستيناف عللته . الفرع األول من الوسيلة الثانية بانعدام التعليل

وأن جوهر النزاع . البائعة تعاقدت مع الطاعن واتفقا على التغيري احلاصل"بأن 
 وكان هذا هو السبب يف هو أداء مثن األرض الذي مل يتم يف اإلبان املتفق عليه،

مع أنه ال يوجد يف الوعد بالبيع تاريخ معني ". تراجع الشركة عن البيع النهائي
كما أنه ال يتضمن أي شرط فاسخ للوعد . جيعل البائعة متحررة من إمتام البيع

بالبيع، وكل ما يف األمر هو أن العقد النهائي ال حيرر إال بعد األداء النهائي وأن 
 .ل باخلارج ومل يتوصل بأي إنذار من البائعةالطاعن يعم

جوهر "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن 
النزاع هو أداء مثن األرض الذي مل يتم يف اإلبان املتفق عليه، وكان هذا هو 

 259يف حني أنه مبقتضى الفصل ". السبب يف تراجع الشركة عن البيع املبدئي
لتزامات والعقود، إمنا حيق للدائن إجبار املدين على تنفيذ التزامه من قانون اال

وليس له يف هذه احلالة فسخ العقد إال إذا كان ذلك . إذا كان يف حالة مطل
وأن الفسخ ال يقع بقوة القانون وإمنا جيب أن حتكم به . التنفيذ غري ممكن

قانونا التحلل من التزامها وبالتايل فإنه ليس للبائعة للطاعن يف النازلة . احملكمة
بفسخ البيع تلقائيا رد عدم أدائه هلا الثمن يف الوقت املتفق عليه بينهما ودون 

األمر الذي يعترب معه القرار معلال تعليال فاسدا .حكم بذلك من طرف احملكمة
 .مما عرضه للنقض واإلبطال. يوازي انعدامه

تضيان إحالة الدعوى وحيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يق
 .على نفس احملكمة

  األسبابهلذه
 .وبصرف النظر عن البحث يف بقية الوسائل املستدل بها على النقض
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بنقض وإبطال القرار املطعون فيه املشار إليه  األعلى الس قضى
. أعاله، وإحالة الدعوى على نفس احملكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون

 . النقض الصائروحتميل املطلوبة يف
كما قرر إثبات قراره هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر القرار املطعون 

 .فيه أو بطرته
 القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله صدر وبه

و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  األعلى بالرباطبالسبقاعة اجللسات العادية 
وعمر األبيض رئيس غرفة ـ . ارئيسرئيس الغرفة ـ  العالمي  حممد: السادةمن 

والعريب العلوي اليوسفي ، . زهرة املشريف ـ عضوا مقررا: واملستشارين. عضوا
و .  العريب مريدالسيد العام احملاميومبحضر . عضوينـ و حممد العيادي 

 .السيدة مليكة بنشقرون الضبط ةكاتبمبساعدة 
 

 ةالكاتب:                     ررة املقةاملستشار   :               الرئيس
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 3183 قرار عدد ال
 04/11/2003: املؤرخ يف 

 1034/2003: عدداملدين لف امل

  كيفية إجنازه ‐ وثيقة رمسية – حمضر البحث ‐الطعن بالزور 
يوكل لسلطة القاضي حتديد كيفية إجناز حمضر البحث وما يتعني 

ة يف حتقيق الدعوى، باعتبار احملضر تضمينه فيه من عناصر مفيد
 .املذكور وثيقة رمسية فإنه ال يصح الطعن فيه إال بالزور 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه أنه مبقتضى 
عدد  حتت 1989‐1‐5مطلب حتفيظ قيد باحملافظة العقارية مبراكش بتاريخ 

حددت مساحته " رضوان" طلب أبريين نعيم حتفيظ امللك املسمى 37282/04
 من البائع 1978‐7‐14 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء املؤرخ يف 86 آرات و10يف 

 ورثة 1989‐9‐6فتعرض عليه بتاريخ .  بن علي بن احلاج بوخبزةله عبد الكبري
 احلاجة رقية بنت القايد سعيد، ولده عمر وزوجاته: احلاج التهامي بوخبزة وهم

واحلاجة فاطمة بنت عمر، واحلاجة حمجوبة بنت بوزيد مطالبني بإرتفاق للمرور 
موضحني ذلك يف طلبهم إىل احملافظ بأن طالب التحفيظ ملا بىن العقار 

 .املطلوب حتفيظه، فتح له أبوابا يف ملكهم مما أصبح يكون ارتفاقا غري قانوين
طلب على احملكمة االبتدائية مبراكش أجرت معاينة وبعد إحالة ملف امل

 بتاريخ 14 مث أصدرت حكمها عدد 2001‐12‐5بواسطة القاضي املقرر بتاريخ 
أيدته .  قضت فيه بعدم صحة التعرض20/10/2001 يف امللف عدد2002‐2‐14

حمكمة االستيناف املذكورة بقرارها املطعون فيه بالنقض أعاله من املتعرضني 
 .ائلبثالث وس

 من ظهري 34حيث يعيب الطاعنون القرار يف الوسيلة األوىل خبرق الفصل 
التحفيظ العقاري، ذلك أنهم طلبوا يف مذكرة بيان أوجه تعرضهم إجراء معاينة 
وأن احملكمة استجابت لطلبهم إال أن القاضي املقرر خالف مقتضيات الفصل 

عبارة عن صورة ال يتضمن املذكور إذ أن حمضر املعاينة املوجود يف امللف هو 
وصف العقار موضوع النزاع وال تصرحيات الطرفني والتأكد من مصدر متلكهم 

 .وشرح وسائلهم وال تصرحيات شهودهم وتطبيق رسومهم
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ويعيبونه يف الوسيلة الثانية بتحريف مضمون تصرحياتهم بعني املكان، ذلك 
الطاعن األول عمر بوخبزة أنه ورد يف تعليله بأن حمكمة االستيناف ثبت لديها أن 

صرح خالل املعاينة بأنه ال يطلب حق املرور وإمنا يطلب جزء من العقار 
 أمتار مربعة، وهذا تعليل فاسد ألن الطاعن املذكور مل يصدر عنه 106مساحته 

أي تصريح يفيد مطالبته حبق املرور، وأن الطاعنني أكدوا يف مذكرة بيان أسباب 
ى كافة امللك وهذا ما تؤكده شهادة احملافظ على تعرضهم أنهم يتعرضون عل

 .األمالك العقارية
أن "ويعيبونه يف الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك أنه جاء يف تعليله 

احلكم التمهيدي الصادر عن احملكمة االبتدائية بإجراء معاينة قد نفذ، وأن عدم 
 طلب نائب املستأنفني حسب السري يف إمتام إجراءات هذه املعاينة كان بناء على

ما هو مدون مبحضر املعاينة وبالتايل فإن ما أثري حول املعاينة ال ميس سالمة 
وهذا تعليل فاسد ال سند له يف الواقع أو ". إجراءاتها وال يربر القيام مبعاينة أخرى

، إذ أن حمضر املعاينة ال يتضمن أي تصريح صادر عنهم يوافق على نالقانو
لى عدم إمتام إجراءات املعاينة بل إن احملضر املذكور تضمن أن الصلح، أو ع

الطرفني يرغبان يف الصلح وتقرر التأخري إىل حني إنهاء حماولة الصلح، وأنه عند 
انتهاء األجل احملدد هلذه احملاولة تقدموا بطلب إىل القاضي املقرر إلجراء 

كما أنه جاء يف . لصلحاملعاينة لكون املطلوب يف النقض مل يتصل بهم إلجراء ا
أن طالب التحفيظ استدل بقرار استينايف اكتسب "تعليل القرار املطعون فيه 

قوة الشيء املقضى به برفض طلب الطاعنني الرامي إىل إغالق األبواب 
والنوافذ وعدم املرور عرب امللك، وبالتايل مينع على الطاعنني إعادة الدعوى، يف 

 أن موضوع القرار االستينايف املذكور عدد حني أن هذا التعليل فاسد إذا
 واحملتج به خمتلف مع موضوع  الدعوى احلالية، وال ميكن القول 3648/90

 .بسبقية الفصل يف الدعوى
لكن ردا على الوسائل جمتمعة لتداخلها، فإن كيفية إجناز حمضر البحث 

لسلطة وما يتعني تضمينه فيه من عناصر مفيدة يف حتقيق الدعوى، أمر مكول 
القاضي املكلف به، وأنه خالفا ملا أبداه الطاعنون فإن حمضر البحث املنجز يف 
القضية يتضمن تصريح الطاعن عمر بوخبزة بأنه ال يطلب حق املرور وإمنا 
جبزء من العقار املطلوب حتفيظه، وأنه باعتبار احملضر املذكور وثيقة رمسية 

حملافظ املتوفرة يف ملف املطلب ال يصح الطعن فيه إال بالزور، وأن شهادة ا
حتدد نطاق التعرض يف طلب ارتفاق للمرور، واحملكمة إمنا تبت يف حدود هذا 

 من ظهري التحفيظ العقاري، ولذلك فإنها قد عللت 37النطاق طبقا للفصل 
ثبت من وثائق امللف ووقائع إجراءات احلكم املستأنف أن موضوع : "قرارها بأنه

دون حتمل ملك املتعرضني ااور ألرض املطلب حبق التعرض هو احليلولة 
كما أن املتعرض عمر بوخبزة صرح خالل املعاينة . ارتفاق املرور وحق املطل
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 أنه ال يطالب حبق املرور، وإمنا جبزء من العقار 2001‐10‐25اراة يف 
‐7‐22 الصـادر بتـاريخ 1679وأن القرار االستينايف عدد . املطلوب حتفيظه

 بني املتعرضني وطالب التحفيظ كان 3648/90 يف امللف االستينايف 1991
موضوعه هو طلب إغالق النوافذ واألبواب وعدم املرور غرب امللك، وهذا القرار 
قضى بإلغاء احلكم االبتدائي وبرفض الطلب املذكور، وأصبح يتوفر على قوة 

 متنع من الشيء املقضى به بعد رفض طلب نقضه وهذه القوة املتمسك بها
 ".إعادة الدعوى بالنسبة ملا ذكر من أجل نفس السبب

وحيث إنه نتيجة ملا ذكر كله، يكون القرار املطعون فيه معلال وغري خارق 
للفصل احملتج به ومل حيرف تصرحيات الطاعنني، والوسائل مجيعها بالتايل 

 .غري جديرة باالعتبار

  األسبابهلذه
 .بتحميل الطالبني الصائربرفض الطلب و األعلى الس قضى
 القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله صدر وبه

و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  األعلى بالرباطبالسبقاعة اجللسات العادية 
حممد بلعياشي : واملستشارين. ارئيسرئيس الغرفة ـ  حممد العالمي : السادةمن 

ـ عريب العلوي اليوسفي، وحممد العيادي ، وزهرة املشريف وال. ـ عضوا مقررا
 الضبط ةكاتبو مبساعدة . ة آسية ولعلوالسيد ة العامةاحملاميومبحضر . عضاءأ

 .السيدة مليكة بنشقرون
 

 ةالكاتب:                     رر املقاملستشار:                    الرئيس
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  3236  قرار عددال
 11/11/2003: املؤرخ يف 

 1858/2003: عدداملدين لف امل

 إنذاره من طرف –) نعم( وكالة خـاصة – حمامي – الزور الفرعي ‐طعن 
 )ال(احملكمة لإلدالء بها 

ال ميكن للمحامي أن يطعن بالزور الفرعي إال إذا كان متوفرا على وكالة 
مكتوبة وخاصة، كما أنه ليس هناك نص قانوين يوجب على احملكمة إنذار 

 .امي باإلدالء بالوكالة املذكورة يف حالة عدم تقدميها احمل
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه أن املدعي 

‐12‐29املعطي أو خطوبة تقدم مبقال أمام احملكمة االبتدائية مبكناس بتاريخ 
كـ ومل يتمكن 7168موضوع الرسم العقاري عدد  عرض فيه أنه اشرتى امللك 97

من تقييد شرائه يف هذا الرسم بسبب أن البائع له كمو عسو مل يقيد بدوره شراءه 
من البائع له موالي علي بن التهامي، طالبا احلكم على هذين األخريين بتسجيل 

على شرائه يف الرسم العقاري املذكور، وأجاب املدعى عليه األول كمو عسو بأنه 
استعداد لذلك شريطة أن ميكنه املدعى عليه الثاين موالي علي من الرسم 
العقاري، وبعدما رجع استدعاء هذا األخري مالحظا عليه بأنه تويف مت إدخال 

 .ورثته يف الدعوى والذين مل جييبوا رغم إعالم دفاعهم بذلك
د  يف امللف عد90 أصدرت احملكمة املذكورة حكمها عدد 1999‐2‐9ويف 

 قضت فيه على املدعى عليهم باختاذ اإلجراءات لتسجيل رسم 1207/97/4
كـ فاستأنفه /7168 بالرسم العقاري عدد 1977‐4‐12 املؤرخ يف 308الشراء عدد 

الورثة املذكورون وأيدته حمكمة االستيناف بقرارها املطعون فيه بالنقض يف 
 .ثالث وسائل

 .فيما يتعلق بالوسيلة األوىل
لطاعنون القرار فيها خبرق القانون ذلك أنهم أثاروا دفعا بعدم حيث يعيب ا

إدالء املطلوبني يف النقض برسم إراثة يفيد وفاة موروثهم حىت تقام الدعوى 
ضدهم ألن القواعد الفقهية تقتضي أن ال تقام الدعوى ضد ميت إال بعد إثبات 

املطلوبني يف النقض موته واإلدالء برسم إراثته، وأن عدم اإلدالء بهذا الرسم من 
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ترتب عنه عدم إدخال بعض الورثة املسجلني يف الرسم العقاري منهم اللة نزهة 
 .احممدي وأن احلكم جيب أن يصدر يف مواجهة مجيع الورثة دون استثناء

لكن حيث إن الدفع بعدم القبول لعدم اإلدالء برسم اإلراثة، أصبح متجاوزا 
 266اهلم االستينايف باإلراثة املذكورة عدد بعد إدالء الطاعنني أنفسهم رفقة مق

وأنه مبقتضى . اليت تثبت وفاة موروثهم وإرثهم له. 1998 ‐3‐2املؤرخة يف 
 من قانون املسطرة املدنية فإن املدعي غري ملزم بإدخال مجيع 115الفصل 

الورثة بعد وفاة موروثهم أثناء سريان الدعوى، بل على احملكمة أن تستدعي 
وهو ما مت استيفاؤه . ا بهذه الوفاة من هلم الصفة يف مواصلة الدعوىمبجرد علمه

يف النازلة ولذلك فإن القرار املطعون فيه عني بت يف موضوع الدعوى فهو مل 
خيرق القواعد القانونية والفقهية املستدل بها على النقض، والوسيلة بالتايل غري 

 .جديرة باالعتبار
 .وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها خبرق قاعدة مسطرية أضر بأحد 
الطرفني، ذلك أنهم طعنوا بالزور الفرعي يف رسم الشراء املطلوب تقييده يف 
الرسم العقاري باعتباره غري صادر عن موروثهم، إال أن احملكمة ردت طعنهم 

إلدالء بهذه هذا بكونهم مل يدلوا بوكالة خاصة بشأنه دون أن تنذر دفاعهم با
 .الوكالة

 من قانون احملاماة، فإن احملامي ال ميكن 5لكن، حيث إنه مبقتضى الفصل 
. له أن يطعن بالزور الفرعي إال بعد أن يكون متوفرا على وكالة مكتوبة وخاصة

وليس هناك نص يوجب على احملكمة إنذار احملامي باإلدالء بالوكالة املذكورة 
فيه حني رد الطعن بالزور الفرعي بالعلة املذكورة ولذلك فإن القرار املطعون 

والوسيلة بالتايل غري جديرة . أعاله، مل خيرق القاعدة املسطرية املستدل بها
 .باالعتبار

 .وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بسوء التعليل املوازي النعدامه، ذلك أنهم 

ي أن موروثهم مل يسبق له أن فوت القطعة أكدوا يف مجيع مراحل التقاض
األرضية حمل النزاع إال أنه علل بأن البائع ملزم بنقل امللكية للمشرتي، واحلال 

 .أنهم طعنوا بالزور يف عقد الشراء
لكن حيث إن عقد البيع الرابط بني موروث الطاعنني وكمو عسو بن عدي 

‐20 املؤرخ يف 308يل عدد البائع للمطلوب يف النقض، موثق مبوجب الرسم العد
، وبالتايل فهو حجة قاطعة، يف الوقائع واالتفاقات اليت شهد بها العدالن 1976‐2

اللذان حرراه، وذلك إىل أن يطعن فيه بالزور، ومادام أن الطاعنني مل يتقدموا 
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رسم : "بدعوى الزور بكيفية قانونية فإن القرار املطعون فيه حني علل بأن
حيح، وأن نقل ملكية العقار احملفظ ال يتم إال بعد القيام الشراء املذكور ص

". باإلجراءات الكفيلة بتمكني املشرتي من تسجيل مشرتاه يف الرسم العقاري
 .يكون بذلك معلال تعليال سليما والوسيلة بالتايل غري جديرة باالعتبار

 .نه دون أن تنذر دفاعهم باإلدالء بهذه الوكالة

  األسبابهلذه
 .برفض الطلب وبتحميل الطالبني الصائر األعلى لسا قضى
 القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله صدر وبه

و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  األعلى بالرباطبالسبقاعة اجللسات العادية 
عياشي حممد بل: واملستشارين. ارئيسرئيس الغرفة ـ  حممد العالمي : السادةمن 

ـ والعريب العلوي اليوسفي، وحممد العيادي ، وزهرة املشريف . ـ عضوا مقررا
 ةكاتبو مبساعدة . د احممد احلمداويالسي م العااحملاميومبحضر . عضاءأ

 .السيدة مليكة بنشقرونالضبط 
 

 ةالكاتب:                     رر املقاملستشار:                    الرئيس
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 3095  قرار عددال
 29/10/2003: املؤرخ يف 

 4310/2002: عدداملدين لف امل

  شروطه – تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة –طعن 
إذا كانت حمكمة االستئناف قد قضت بعدم قبول استئناف املستأنف لكونه 
مل يكن طرفا يف الدعوى، وبالتايل فليس للمستأنف  الطعن يف احلكم 

ض الغري اخلارج عن اخلصومة، مادامت االبتدائي املذكور عن طريق تعر
أوراق الدعوى ومنها احلكم االبتدائي نفسه تفيد أن املتعرض كان طرفا يف 

 303الدعوى أمام احملكمة واستدعي أمامها وفقا ملا ينص عليه الفصل 
من قانون املسطرة املدنية الذي يبقى وحده مناط حتديد شروط الطعن 

 . ن اخلصومة عن طريق التعرض الغري اخلارج ع
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
م  ومبقتضاه ميكن لكل شخص .م. من ق303بناء على الفصل : ( القاعدة 

أن يتعرض على حكم قضائي ميس حبقوقه إذا كان مل يستدع هو أو من ينوب 
 ). عنه يف الدعوى

ر عن حمكمة حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصاد
 أن املطلوبة يف 359/01 يف امللف عدد 23/1/2002االستئناف بالرباط بتاريخ 

النقض مؤسسة القرض الفالحي تقدمت مبقال من أجل التعرض اخلارج عن 
 يف امللف عدد 20/1/98اخلصومة ضد احلكم الصادر عن ابتدائية سال بتاريخ 

 طالبا إلغاءه مع ما 23/2/1994 القاضي ببطالن الوكالة املؤرخة يف 16/97/38
يرتتب عن ذلك من نتائج قانونية مربزة أن حمكمة االستئناف بالرباط مبناسبة 
استئنافه للحكم االبتدائي املتعرض عليه هي اليت حددت املسطرة املوجب 

 .اتباعها واجلهة املختصة لتقدمي الطعن أمامها 
كان طرفا ثالثا يف وأجاب املتعرض عليه بعدم قبول التعرض ألن املتعرض 

احلكم املتعرض عليه وسبق له أن دافع عن مصاحله وطعن باالستئناف وقضى 
 .بعدم قبول استئنافه

فقضت احملكمة االبتدائية بعدم قبول الطلب بعلة أن مقتضيات 
م غري متوفرة باعتبار أن املتعرض كان طرفا يف .م. من ق303الفصـــل 
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 احلكم الذي استأنفه املتعرض فقصت وهو. اخل... الدعوى ومت استدعاءه 
حمكمة االستئناف بإلغاء احلكم االبتدائي واحلكم من جديد بقبول الطعن شكال 
وإرجاع امللف للمحكمة االبتدائية بسال لتبت فيه من جديد على ضوء هذا القرار 

 قضى بعدم قبول استئناف الطاعن 5932بعلل منها أن القرار االستئنايف عدد 
وأن هذا القرار له حجيته فيما قضى . ه مل يكن طرفا أصليا يف الدعوى باعتبار أن

وأن احملكمة االبتدائية ملزمة بالتقيد . ع .ل. من ق418به طبقا للفصل 
 .مبقتضياته وهذا هو القرار املطعون فيه 

م ذلك .م. من ق303 يف شأن الوسيلة الوحيدة املتخذة من خرق الفصـل 
تدائي املتعرض عليه يتبني أنه صدر بني أطرافه من أن الثابت من احلكم االب

بينها القرض الفالحي يف شخص ممثله بوصفه املدعى عليه الثالث ، كما أشار 
احلكم يف صفحته الثانية والثالثة إىل ختلف املدعى عليه القرض الفالحي رغم 
سبق إعالمه جللسة البحث كما أن القرض الفالحي سبق أن تقدم بطلب 

احلكم االبتدائي، وأن إغفال القرار املطعون فيه هلذه املعطيات اليت استئناف 
م يكون معه منعدم األساس القانوين .م. من ق303تعد من صلب تطبيق الفصل 

 .ومعرضا للنقض
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة ذلك أن القرار االستئنايف الصادر بتاريخ 

تئناف صندوق القرض  ، والقاضي بعدم قبول اس5932 حتت عدد 1/7/99
الفالحي ، وإن كان له احلجية فيما قضى به فإن هذه احلجية ال ميكن أن يواجه 

املطلوب يف النقض حينما ( بها طالب النقض حاليا مادام أن القرض الفالحي 
قضي بعدم قبول استئنافه بعلة أنه ليس طرفا يف الدعوى مل يبادر إىل الطعن يف 

ذي مس حبقوقه ومصاحله وقضى بعدم قبول استئنافه القرار املذكور بالنقض ال
بالرغم من أنه كان طرفا يف الدعوى االبتدائية وحاضرا فيها واستدعي أثناء 

كما أن حجية القرار االستئنايف املذكور فيما قضى به من عدم قبول . إجراءاتها 
استئناف القرض الفالحي إمنا تقتضي منع طرح طعن جديد باالستئناف ضد 

 احلكم املستأنف ، وليس من شأنها أن تلزم احملكمة االبتدائية حني النظر نفس
يف تعرض اخلارج عن اخلصومة املقدم من طرف القرض الفالحي بقبول هذا 

 303الطعن مادام ال يتوفر على شروط ممارسته وقبوله كما نص عليها الفصل 
 وقبول تعرض مما يكون معه القرار املطعون فيه حني قضى بصحة. م .م.من ق

الغري اخلارج عن اخلصومة املقدم من طرف املطلوبة يف النقض اعتمادا فقط 
 املشار إليه أعاله دون التحقق من توفر 5932على القرار االستئنايف عدد 

 من 303الشروط القانونية ملمارسة هذا الطعن يكون بذلك قد خرق الفصل 
 .م  مما يستوجب نقضه .م.ق
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 هلذه األسباب
الس بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة امللف واألطراف على قضى 

 .نفس احملكمة لتبت فيه طبق القانون مع حتميل املطلوب يف النقض الصائر 
كما قرر إثبات قراره هذا بسجالت احملكمة املصدرة له ، إثر احلكم 

 .املطعون فيه أو بطرته 
 بالتاريخ املذكور أعاله  صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدةبه و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

:  السادةاملستشارين و  نور الدين لربيس رئيسا       الغرفة  السيدرئيسمن 
سعيدة بنموسى مقررة ، حممد اخليامي ، عبد الصمد بن عجيبة والصافية 

 و ة الزهراء فتحي االدريسي السيدة العامةاحملامي مبحضر و املزوري أعضاء
 . حممد االدريسي مبساعدة كاتب الضبط السيد

 
 :الكاتب:                     ة املقررةاملستشار:               الرئيس
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 3253  قرار عددال 
 12/11/2003: املؤرخ يف 

 3045/2002: عدداملدين لف امل

 القانون – جنسية خمتلفة –) لد قاصر وا–بنك ( أطرافه –عقد الرهن 
 الواجب التطبيق 

إن تعاقد البنك املقرض وهو جيهل القانون املصري الذي ينظم األهلية 
جيعل الرهن املربم على عقار الطاعن من طرف والده يف إطار النيابة 
القانونية صحيحا، ذلك أن واقعة جهله ال ميكن أن تنعكس أو متس 

 .التعاقدمبصاحله املرتتبة عن 
 وتطبيقها للقانون 1913 غشت 12 من ظهري 3واستبعاد احملكمة للفصل 

أي واقعة بني ‐املغريب باعتبار أن األمر يتعلق برابطة قانونية خمتلطة 
 . جيعل قرارها يف حمله ‐شخصني من جنسيتني خمتلفتني

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون
 الصادر 9177من القرار املطعون فيه عدد حيث يؤخذ من وثائق امللف و

 أن الطالب تعيليب 08/11/2001عن حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 
طارق وهو مصري اجلنسية قدم مقاال عرض فيه أنه ميلك العقار موضوع الرسم 

 شارع يعقوب 20 الكائن بزنقة اإلمام األوزعي رقم 45.374/1العقاري عدد 
وأنه فوجئ .  البيضاء مناصفة مع أخته القاصرة تعيليب مرمي املنصور بالدار

مؤخرا بكون البنك الشعيب وجه له إنذارا عقاريا بإجراء حجز على العقار 
( حتقيقا للرهن الرمسي الذي أبرمه والده عطية تعيليب ضمانا ألداء دين قدره

وأن . مع فوائده ناتج عن قرض منح لشركة باملري الفالحية ) درهم 300.000
والده أقدم على هذا التصرف دون أخذ إذنه ودون احلصول على اإلذن من 

 من قانون الوالية على املال الصادر 8احملكمة كما تنص على ذلك املادة 
ملتمسا احلكم ببطالن اإلنذار . مما جيعل العقد املذكور باطال  . 1952مبرسوم 

ه إليه قصد حجز الشقة  املوج45.374/1العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 
اليت ميلك نصفها مع أخته لبطالن الرهن الذي ترتب عليه اإلنذار املذكور 
والتصريح بإبطال عقد الرهن واألمر بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 

 ، وبعد جواب املدعى عليه الرامي إىل رفض الطلب أصدرت 45.379/1
استأنفه املدعي فأيدته حمكمة احملكمة االبتدائية حكما قضى برفض الطلب 
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االستئناف بعلل منها أنه لئن كان والد املستأنف قد أعطى الرهن املذكور 
لفائدة  البنك الشعيب للدار البيضاء فإنه ال جمال لتطبيق القانون املصري يف 
هذه النازلة إذ أن قاعدة اإلسناد مستثناة بشأن هذا التصرف مادام الرهن قد 

 غشت 12 من ظهري 17ع باملغرب عمال بأحكام الفصل انصب على عقار يق
 املتعلق بشأن الوضعية املدنية للفرنسيني واألجانب وهذا هو القرار 1913

 .املطعون فيه
حول الوسيلتني املستدل بهما املتخذتني من انعدام األساس القانوين 

  .12/8/1913 من ظهري 3ونقصان التعليل املوازي النعدامه وخرق الفصـل 
ذلك أن القرار أخضع النزاع للقانون املغريب وطبق عليه نصوص مدونة 
األحوال الشخصية اليت حتدد جمال تطبيق قانون مدونة األحوال الشخصية 

ع .ل. من ق11 والفصل 12/8/1913 من ظهري 17 و13 و10الفصول ( املغربــي 
ن املربم  خمالفا بذلك الفصل الثالث من قانون اجلنسية مما يكون معه الره–

على عقار الطاعن من طرف والده يف إطار النيابة القانونية غري صحيح ألن 
األمر يتعلق باألهلية والوالية وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون املصري 

 سنة كاملة عند إبرامه عقد 21الذي يعترب العارض قاصرا طاملا أنه مل يصل 
 1ومن مث فهو خاضع للوالية عمال باملادة )   من القانون املدين44املادة ( الرهن 

.  املتعلق بأحكام الوالية على املال يف مصر 1952 لسنة 119من املرسوم رقم 
 من مدونة األحوال الشخصية على 158 الفصل هوأن القرار املطعون فيه بتطبيق

  .12/8/1913العارض يكون قد خرق الفصل الثـالث من ظهـري 
قرض حني تعاقد مع طالب النقض كان جاهال لكن حيث إن البنك امل

بالقانون املصري الذي ينظم أهلية الطاعن وأن واقعة جهله هلذا القانون ال 
وأن احملكمة بذلك . ميكن أن تنعـــكس أو متس مبصاحله املرتتبة عن التعاقد 

 وطبقت القانون املغريب الذي 12/8/1913قد استبعدت الفصل الثالث من ظهري 
لمتعاقدين االطالع عليه باعتبار أن األمر يتعلق برابطة قانونية خمتلطة يتيسر ل

أي واقعة بني شخصني من جنسيتني خمتلفتني مما جعل قرارها يف حمله 
 .والوسيلة بدون أساس 

 األسباب هلذه
 .برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر  األعلى الس قضى

عقدة بالتاريخ املذكور أعاله  صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنبه و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 الصافية : السادةاملستشارين و نور الدين لربيس رئيسا  الغرفة  السيدرئيسمن 
 و مقررة ، حممد اخليامي ، سعيدة بنموسى و حممد فاليل بابا أعضاء املزوري
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 و مبساعدة كاتب ة الزهراء فتحي االدريسي السيدة العامةامي احملمبحضر
 . حممد االدريسي الضبط السيد

 
 :الكاتب:                     ة  املقررةاملستشار:               الرئيس
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 3350  قرار عددال
 19/11/2003: املؤرخ يف 

 3165/2001: عدداملدين لف امل
 )ال( صندوق الربيد –ن  احلقيقي  املوط– مقال النقض –طعن بالنقض 

يعترب مقال النقض خاليا من ذكر املوطن احلقيقي للطاعنة حني اكتفي 
فيه بذكر املدينة ورقم صندوق الربيد الذي ليس موطنا حقيقيا للطاعنة، 

 من قانون املسطرة املدنية 355مما جيعل طلب النقض خارقا للفصل 
 .وبالتايل غري مقبول 

 كباسم جاللة املل
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 من قانون املسطرة املدنية الذي ينص على أنه جيب 355بناء على الفصل 
 .أن تتوفر يف املقال حتت طائلة عدم القبول بيان املوطن احلقيقي لألطراف 

وبناء على  املقال املقدم من طرف تعاونية موالي رشيد يف شخص ممثلها 
ستاذ بوحية احلسني الرامي إىل الطعن بالنقض يف القانوين بواسطة حماميها األ

 حتت عدد 26/3/2001القرار الصادر عن حمكمة االستئناف باجلديدة بتاريخ 
  .1641/97 يف امللف رقم 205

حيث إن مقال النقض املذكور جاء خاليا من ذكر املوطن احلقيقي 
 موطنا  النجد اجلديدة الذي ليس303للطاعنة واكتفى بذكر صندوق الربيد 

 .م وغري مقبول .م. من ق355حقيقيا للطاعنة مما جعله خارقا للفصل 

 األسباب هلذه
 .بعدم قبول الطلب وعلى الطالبة بالصائر  األعلى الس قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة و .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

الصافية :  السادةاملستشارين و نور الدين لربيس رئيسا  الغرفة  السيدرئيسمن 
 و املزوري مقررة ، حممد اخليامي ، سعيدة بنموسى وحممد فاليل بابا أعضاء

 و مبساعدة كاتب ة الزهراء فتحي االدريسي السيدة العامة احملاميمبحضر
 .ريسي  حممد االدالضبط السيد
 :الكاتب:                     ة املقررةاملستشار:               الرئيس
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 3717  قرار عددال
 24/12/2003: املؤرخ يف 

 3916/1/2/2002: عدداملدين لف امل

  جتزئة اإلقرار – واقعتني – ادعاء الوفاء – إقرار ‐شيك 
 الشيك إقرار الطالب حبيازة الشيك وصرفه جيعل ذمته عامرة مببلغ

بإقراره، وادعاؤه أداء املبلغ لفائدة املطلوب دون أن يقيم الدليل على 
واحملكمة ملا . ذلك، هو قول يتشكل من واقعتني اثنتني ال واقعة واحدة

 414اعتربته مدينا وقضت عليه باألداء مل جتزئ اإلقرار وطبقت الفصل 
اإلقرار إذا انصب من قانون االلتزامات والعقود الذي يقول بإمكانية جتزئة 

على واقعتني متميزتني ومنفصل بعضها عن بعض، مما جيعل قرارها غري 
 . من قانون االلتزامات والعقود والوسيلة بدون أساس 414خارق للفصل 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 
 أن 5093/2000 يف امللف رقم 2002 فرباير 19ناف بالدار البيضاء بتاريخ االستئ

املطلوب يف النقض براجة عبد اهللا تقدم مبقال عرض فيه أنه سبق أن كانت له 
وكلف األستاذ مصطفى نواس من " جيمينك " دعوى قضائية يف مواجهة شركة 

 وملا طالب احملامي .أجل أن يسرتد مبلغا ماليا سبق أن دفعه للشركة املذكورة 
املذكور عن طريق نقابة احملامني اتضح أن هذا املبلغ قد دفع ألخيه براجة 

وأن احملامي . عبد اللطيف بدعوى أن الشيك ملئ خطأ يف اسم هذا األخري 
املذكور عزز جوابه بإشهادين صادرين من عبد اللطيف براجة ووالدته املعرويف 

بتسلم املبلغ وصرفه يف حسابه طالبا احلكم زهرة يتضمنان اعرتاف هذا األخري 
 ). درهم 45.000( على املدعى عليه بأدائه له مبلغ 

أجاب املدعى عليه عبد اللطيف براجة برفض الطلب لكون الشيك 
قد مت صرفه بناء على )  درهم 45.000(  احلامل ملبلغ 679.555البنكي عدد 

مسه من جهة ومن جهة ثانية طلب املدعي نفسه لكون الشيك مل يكن حمررا يف ا
لكون الشيك مسطر لفائدة براجة عبد اللطيف وغري قابل للصرف نقدا بل عن 

. وأن العارض صرف الشيك واستخرج قيمته وأمده به . طريق حتويل احلساب 
ملا تسلم هذا املبلغ أعاده إىل والدته اليت مكنته " براجة عبد اهللا " وأن املدعي 

 احلصول على عمل يف اخلارج عن طريق شركة جيمبينك منه أول األمر من أجل
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مث تقدمت املعرويف . اليت ادعت أنها تهجر املغاربة إىل اخلارج للعمل هناك 
زهرة أم املدعي مبقال التدخل االختياري التمست من خالله اإلشهاد عليها بأنها 

ره من تقر حبيازة مبلغ الشيك موضوع النزاع من عند املدعي بعدما تسلمه بدو
املدعى عليه وكذلك اإلشهاد هلا أنها صاحبة املبلغ األصلية وأنه اسرتجعه بعد 

فقضت احملكمة االبتدائية على . فشل عملية تهجري ابنها املدعي إىل اخلارج 
موضوع الشيك عدد )  درهـم 45.000( املدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 

)  درهم 45.000( ازتها ملبلغ  واإلشهاد على املتدخلة يف الدعوى حبي679.555
استأنفه كل من .  وبرفض باقي الطلبات 679.555موضوع الشيك البنكي عدد 

املدعى عليه واملتدخله يف الدعوى ومتسك كل منهما بسابق دفوعاته فأيدته 
حمكمة االستئناف بعلل منها أنه تبعا ملا جاء باإلشهاد فإن السيد عبد اللطيف 

ك الذي حيمل امسه ودفعه يف حسابه اخلاص براجة توصل وتسلم الشي
ومل يثبت كون قيمة الشيك اليت استخلصت أدى مبلغها . الستخالص قيمته 

للمدعي كما أنه مل يثبت أن هذه املبالغ له وأنه سلمها للمستأنف عليه نقدا 
 .وهذا هو القرار املطعون فيه 

 ع .ل.ق. من414فيما خيص الوسيلة األوىل املتخذة من خرق الفصل 
ذلك أن إقرار الطاعن بكونه تسلم من أخيه عبد اهللا شيكا بنكيا حيمل 
امسه ومسطر عليه قصد استخالص قيمته ودفع املبلغ املوجود به إىل أخيه 
وحيازة هذا املبلغ من طرف أمهما زهرة املعرويف لنفسها باعتبارها هي صاحبته 

ر االستئنايف أخذ جزءا من هذا وأن القرا. األصلية هو اإلقرار الوحيد يف النازلة 
اإلقرار يف شقه بدفع قيمة الشيك إىل صاحبه وتسليم هذا املبلغ إىل أم املطلوب 

 .ضده 
لكن حيث إن الطالب ملا أقر حبيازة الشيك وصرفه أصبحت ذمته عامرة 
مببلغ الشيك بإقراره وملا ادعى أداءه املبلغ لفائدة املطلوب كان عليه أن يقيم 

وأن .  ذلك مادام قوله الذي متسك به يتعلق بواقعتني منفصلتني الدليل على
احملكمة حني اعتربته مدينا وقضت عليه باألداء مل جتزئ اإلقرار وطبقت 

ع الذي يقول بإمكانية جتزئة اإلقرار إذا انصب على .ل. من ق414الفصل 
واقعتني متميزتني ومنفصل بعضها عن بعض مما جيعل قرارها غري خارق 

 .ع والوسيلة بدون أساس .ل. من ق414ل للفص
 فيما خيص الوسيلة الثانية املتخذة من انعدام التعليل

ذلك أن القرار املطعون فيه بين على تعليل فاسد ومل جيب على الدفوع 
املقدمة يف املقال االستئنايف بشكل صحيح ذلك أن املطعون ضده ظل ينكر 

قابل إشهاد بالتنازل عن واقعة توصله بالشيك من طرف شركة حيمينك م
الشكاية املرفوعة ضده زاعما أن أخاه هو الذي تسلم الشيك دون علمه وأنه 
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عند جمابهته باإلشهاد بالتنازل عن الشكاية واإلشهاد بتسليمه الشيك تراجع مما 
يدل على كونه هو الذي دفع الشيك إىل أخيه عبد اللطيف قصد صرفه لكونه 

ن واقعة تسلم الشيك وصرفه كانت بتاريخ أكتوبر ال يتوفر على حساب بنكي وأ
 1999 يف حني أن املطلوب مل يتقدم بدعوى طلب قيمة الشيك إال يف سنة 1992

أي بعد أكثر من مضي سبع سنوات والسبب يف ذلك هو قيام نزاع بينه وبني أخيه 
كما أن الطاعن أوضح بأن املطلوب ضده كان عاطال ويعيش . حول اإلرث 
وأن أمه )  درهم 45.000(  أمه وليس له أي مصدر جلمع مبلغ     حتت كفالة

املعرويف زهرة املتدخلة يف الدعوى هي اليت مكنته من هذا املبلغ وأنها أكدت 
هذه الواقعة مبقال تدخلها غري أن القرار االستئنايف مل جيب عن هذه احلالة ومل 

 .يناقشها بكيفية قانونية 
ة هو تكرار ملا سبق أن أثري أمام احملكمة اليت لكن حيث إن ما ورد بالوسيل

بنت قرارها على العلل الواردة أعاله فضال عن أن الدعوى تتعلق مبطالبة 
الطاعن بإرجاع مبلغ الشيك الذي صرفه من البنك بالنيابة عن أخيه الذي هو 
املستفيد احلقيقي من الشيك املذكور وأن ما أشارت إليه الوسيلة من دفوع 

أن أم الطرفني هي اليت سلمت املبلغ للمدعي هي واقعة خارجة عن حمورها 
وعليه يكون القرار معلال . موضوع الدعوى مل تكن احملكمة يف حاجة ملناقشتها 

 .مبا فيه الكفاية وتبقى الوسيلة بدون أساس 

 األسباب هلذه
 .برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر  األعلى الس قضى

ي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله  صدر القرار وتلبه و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

الصافية :  السادةاملستشارين و نور الدين لربيس رئيسا  الغرفة  السيدرئيسمن 
 عجيبة املزوري مقررة ، حممد اخليامي ، سعيدة بنموسى و عبد الصمد بن

 و مبساعدة ة الزهراء فتحي االدريسي السيدة العامة احملاميمبحضر و أعضاء
 . حممد االدريسي كاتب الضبط السيد

 
 :الكاتب:                     ة املقررةاملستشار                 الرئيس
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 1091  قرار عددال
 04/04/2004: املؤرخ يف 

 1349/1/4/00: عدداملدين لف امل

 حالة  الشياع – األجزاء املشرتكة – سطح العقار –امللكية املشرتكة نظام 
 )نعم(

يعترب سطح العقار مشاعا بني املالكني يف إطار نظام امللكية املشرتكة 
 .حسب حصة كل واحد منهم 

إن احملكمة ملا أسست قضاءها على أن نظام امللكية املشرتكة املستدل 
 الفقرة الثالثة من البند األول من به ال يتضمن شياع سطح العقار مع أن

نظام امللكية املشرتكة للعقار األصلي الذي استخرج منه كل من الرمسني 
العقارين اململوكني للطرفني يفيد أن سطح الطابقني العلوي والسفلي 
مشرتك بينهما وخاضع لنظام امللكية املشرتكة بالتساوي، وهي بذلك 

املشرتكة، وجعلت قرارها فاسد تكون قد خرقت مضمون نظام امللكية 
 .التعليل ومعرضا للنقض 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

  3863حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه عدد 
 أن 99‐99 ملف عدد 99‐11‐30الصادر عن حمكمة االستئناف بأكادير بتاريخ 

تاحي إىل ابتدائية أكادير مؤدى عنه بتاريخ الطالبة زابا جناة تقدمت مبقال افت
  عرضت فيه أنها يف إطار امللكية املشرتكة متلك الشقة السفلية رقم 97‐9‐16
، مبقتضى شراء من 09‐41330 حي لرياك ذات الرسم عدد 522 الكائنة بزنقة 14

 استخرجت من العقار األصلي 88‐5‐2املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء بتاريخ 
 املتكون من طابقني سفلي وعلوي، وأن املدعى 40254ع الرسم عدد موضو

 مكرر موضوع الرسم عدد 14عليها منتصر حفصة متلك الشقة العلوية رقم 
 اليت توجد فوق شقة العارضة يف إطار نفس امللكية املشرتكة اليت 09‐41331

بني ينص الفصل األول الفقرة الثالثة منه على أن السطح يشكل جزءا مشاعا 
مالكي الشقتني السفلية والعلوية إال أن مالكة الشقة العلوية استحوذت على 
كافة السطح املشاع وأجرت البنايات املشيدة للغري متجاهلة حقوق العارضة 
كمالكة للنصف يف السطح ملتمسة إجراء قسمة يف السطح ومتكينها من واجبها 

م على املدعى عليها فيه بعد انتداب خبري العداد مشروع يف ذلك، واحلك
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 درهم عن كل يوم تأخري عن 200بالتخلي عن واجبها حتت غرامة تهديدية 
 .التنفيذ وعززت مقاهلا بشهادة من احملافظة العقارية

وأجابت املدعى عليها بأن الشهادة العقارية املدىل بها من طرف املدعية 
 أمرت 98‐6‐30 ال تفيد ملكيتها يف السطح ملتمسة عدم قبول الدعوى، وبتاريخ

احملكمة بإجراء خربة على املدعى فيه وإعداد مشروع قسمة وبعد اإلجناز 
وإفادة عدم قابلية السطح للقسمة بكونه خاضعا للملكية املشرتكة ووقوعه 
داخل املدار احلضري وبعد تعقيب الطرفني على اخلربة ومتام اإلجراءات 

ى املدعى عليها بإزالة  حكما قضت فيه عل99‐3‐11أصدرت احملكمة بتاريخ 
البنايات احملدثة يف السطح املوجودة فوق املنزل العلوي ومتكني املدعية من 
نصيبها يف السطح بعلة أن حق املدعية ثابت مبوجب وثائق امللف يف السطح 

 .املدعى عليه، مما يتعني احلكم هلا به وختلي املدعى عليها عنه
رف املدعى عليها وقضت وكان احلكم حمل الطعن باالستئناف من ط

حمكمة االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف ورفض الطلب بعلة أن الشهادة 
العقارية املستدل بها من طرف املدعية ال تفيد أن السطح املدعى فيه مشرتك 
بني طريف النزاع وأنه غري قابل للقسمة وأن ما ذهبت إليه احملكمة األوىل خمالفا 

ملشرتكة، وهو القرار املطلوب نقضه بوسيلتني مل للقانون املؤسس للملكية ا
 .جيب عنها

الوسيلة األوىل والثانية جمتمعتان املتخذة أوالهما من عدم اجلواب على 
بعض الطلبات والثانية من حتريف مضمون الوثائق، ذلك أن العارضة طالبت 
ه مبقاهلا األصلي بإجراء قسمة يف السطح املدعى فيه ومتكينها من واجبها في

ومبقاهلا اإلضايف أن املطلوبة أنشأت بنايات على السطح املذكور دون إذنها، مما 
يؤكد سوء نيتها وطالبت بإزالة ذلك، إال أن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه 
غضت الطرف عن الطلب اإلضايف ومل جتب عنه ال سلبا وال إجيابا واكتفت 

لتعليل املوازي النعدامه، كما أن مبناقشة طلب القسمة مما جعل قرارها ضعيف ا
حيثيات القرار أشارت إىل أن الصك العقاري ال يفيد تواجد السطح وأن قانون 
امللكية املشرتكة جعله بدون منفذ مباشر وغري قابل للقسمة الشيء الذي أعطى 

‐7‐7للتعليل عدة صور متناقضة، خاصة وأن نظام امللكية املشرتكة املؤرخ يف 
سطح يعترب جزءا مشاعا يف فقرته األوىل، وهو ما أكده كال من  يفيد أن ال88

 وأن 97‐2‐24 وحمضر إثبات حال املؤرخ يف 98‐12‐28حمضر املعاينة املؤرخ يف 
احملكمة بذلك حرفت مضمون الوثائق املذكورة حتريفا واضحا مما يناسب 

 .التصريح بنقض القرار املطعون فيه
 على القرار املطعون فيه ذلك أن حقا تبني صدق ما عابته الوسيلتان

احملكمة مصدرته عندما اعتمدت أساسا لقضائها بإلغاء احلكم االبتدائي ورفض 
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الطلب، على كون امللكية املشرتكة املستدل بصورة منها من طرف الطالبة 
ن ال تتضمن شياع السطح  /40254رفقة مقاهلا االفتتاحي ذات الرسم عدد 

 للقسمة أو االستعمال ورتبت على ذلك عدم شياع املدعى فيه وال كونه قابال
السطح املذكور، واحلال أن الفقرة الثالثة من البند األول من نظام امللكية 

 الذي استخرج منه كال من الرمسني عدد 40254املشرتكة للعقار األصلي عدد 
 املتعلق باملطلوبة يفيدان سطح 40331 الذي خيص الطالبة وعدد 40330

السفلي والعلوي مشرتكا بينهما وخاضع لنظام امللكية املشرتكة بني الطابقني 
املالكتني بالتساوي، تكون فعال أغفلت الدفع املتعلق بالبنايات املقامة فوق 
السطح املذكور وحرفت مضمون نظام امللكية املشرتكة وجعلت قرارها ناقص 

 .التعليل املنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض
ري العدالة يقتضي إحالة الطرفني و القضية على نفس وحيث إن حسن س

 .احملكمة

 األسباب هلذه
 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه، وإحالة القضية  األعلىالس قضى

على نفس احملكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وحتميل املطلوبة 
 .الصائر

له، إثر احلكم كما قرر إثبات قراره هذا بسجالت احملكمة املصدرة 
 .املطعون فيه أو بطر ته

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

حممد :  السادةاملستشارين و ابراهيم حبماين رئيسا الغرفة السيد رئيسمن 
 مبحضر و  مقررا و عبد النيب قدمي وعبد السالم الربكي و محادي أعالم عثماين 

ة ابتسام  الضبط السيدة  و مبساعدة كاتب العريب مريد احملامي العام السيد
 .الزواغي  

 
 :كاتبة الضبط            : املستشار املقرر              : رئيس الغرفة
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 1083  قرار عدد ال
 14/04/2004: املؤرخ يف 

 787/1/4/2000: عدداملدين لف امل
 

  إقرار الورثة‐ مرض املوت‐ إبراء الذمة –بيع 
ال يصح اإلبراء احلاصل من املريض يف مرض املوت ألحد الورثة من كل أو 

 من 344بعض ماهو مستحق عليه إال إذا أقره باقي الورثة طبقا للفصل 
 .قانون االلتزامات والعقود 
م االعرتاف بالبيع واإلبراء الصادر عن أم الطاعن واحملكمة ملا أخذت برس

لفائدة املطلوب مع أن الطاعن طلب إبطاله لوقوعه يف مرض املوت، 
 .تكون قد عللت قرارها تعليال ناقصا وعرضته للنقض
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
طلوب حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن امل 

 مبقال، يعرض فيه أنه 98‐10‐23تقدم أمام  احملكمة االبتدائية مبكناس بتاريخ 
ميلك بالشراء من والدته سفلي الدار الكائن بعنوان املدعى عليه، وأن هذا األخري 
استوىل عليه دون سند، كما استوىل على األثاث، ملتمسا احلكم باستحقاقه 

 درهم من يد املدعى 20000ملقومة مببالغ لسفلي الدار املذكور جبميع أمتعته ا
واألمر بإجراء خربة لتحديد قيمة االستغالل، ... عليه حتت طائلة غرامة تهديدية

 .1417 حمرم 20 بتاريخ 550ومدليا بصورة لرسم اعرتاف ببيع مضمن بعدد 
وبعد جواب املدعى عليه بأن املنزل هو لوالدته اليت هي والدة املدعي، 

 أحضر عدلني إلشهاد البيع رغم أن والدته أصبحت غري قادرة وأن هذا األخري
على التمييز واإلدراك، حكمت احملكمة بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه املدعي، 
وألغته حمكمة االستئناف  مبكناس بقرارها املشار إىل مراجعه أعاله، وقضت بعد 

عى عليه عنه التصدي باستحقاق املدعي لسفلي الدار املدعى فيه وبتخلي املد
وإفراغه منه وبتأييد احلكم املستأنف يف الباقي، بعلة أن رسم البيع ينص على أن 
البائعة كانت تامة التمييز واإلدراك، رغم أنها مريضة مرضا ألزمها الفراش وأن 
الدعوى تتعلق باالستحقاق، وأن املدعى عليه مل يكن عاملا بالبيع ليطالب 

دل باحلجة املثبتة لتملك والدته لألثاث، وهو القرار باالستغالل، وأن املدعي مل ي
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املطعون فيه بالنقض بوسيلتني، ومل يتوصل املطلوب رغم إرسال التبليغات 
 .إليه

 يف شأن الفرع األول من وسيلة النقض الثانية 
 من قانون 345حيث يعيب الطاعن القرار املذكور خبرق مقتضيات الفصل 

ل قضاءه بكون الدعوى استحقاقية ويؤدى ذلك أن املسطرة املدنية، ذلك أنه عل
املستأنف أدىل بعقد االعرتاف بالبيع وإبراء ذمته، يف حني أن املنزل هو للورثة 
الدين ورثوه من أمهم، وان عقد االعرتاف بالبيع موضوع دعوى إبطال معروضة 

 .على أنظار احملكمة االبتدائية 
ملطعون فيه، ذلك أن حيث تبني صحة ما عاب به الطالب القرار ا

 يتضمن النص 1417 حمرم 20 بتاريخ 550املطلوب أدىل برسم اعرتاف ببيع، عدد 
على إبراء والدته له ، ومتسك حسب مذكرته التعقيبية املقدمة بصفة صحيحة 

 يتضمن النص 1417 حمرم 13 بتاريخ 600 برسم إبراء عام عدد 98‐3‐2بتاريخ 
 من 344ال وديعة وال أمانة، وأنه مادام الفصل على أن ال شيء هلا عنده ال مال و

اإلبراء احلاصل من املريض يف مرض "قانون االلتزامات والعقود ينص على أن 
موته ألحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه ال يصلح إال إذا أقره باقي 

، فإن حمكمة القرار املطعون فيه كان عليها البت يف القضية يف هذا "الورثة
إلطار، وأنها ملا مل تفعل تكون قد جعلت قرارها معلال تعليال ناقصا مبثابة ا

 .انعدامه، وعرضته بالتايل للنقض واإلبطال

 األسباب هلذه
 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه، وبإحالة القضية  األعلىالس قضى

 .على نفس احملكمة لتبت فيها طبق القانون وبالصائر على املطلوب
 إثبات قراره هذا بسجالت احملكمة املصدرة له، إثر احلكم كما قرر

 .املطعون فيه أو بطر ته
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و 
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

عبد النيب :  السادةاملستشارين و  رئيساابراهيم حبماين الغرفة السيد رئيسمن 
 قدمي  مقررا و عبد السالم الربكي و محادي أعالم و حممد عثماين ومبحضر

ة ابتسام  الضبط السيدة  و مبساعدة كاتب العريب مريد احملامي العام السيد
 .الزواغي  

 :ةالكاتب:                      املقرراملستشار:                   الرئيس



 

32 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 1086  قرار عددال
 14/4/2004: املؤرخ يف

 2539/1/4/00: دين عددامللف امل
 

 اعتماد املستند املطعون فيه ‐ صرف النظر عنه –الطعن بالزور الفرعي 
 ) ال(

ميكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن 
ما إذا اعتمده أ. الفصل يف الدعوى ال يتوقف على املستند املطعون فيه 

 من قانون 92يف اإلثبات فإنه يتعني إجراء املسطرة املبينة يف الفصل 
 .املسطرة املدنية 

صرف احملكمة  النظر عن التحقيق يف الطعن بالزور الفرعي، و اعتمادها 
 .للمستند املطعون فيه جيعل قرارها جمانبا للصواب، ومعرضا للنقض 

 باسم جاللة امللك
 بقا للقانونوبعد املداولة ط

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبني  
، )مركز القاضي املقيم بباب برد(تقدموا أمام  احملكمة االبتدائية بشفشاون 

 عرضوا فيه أنهم ميلكون إرثا من موروثهم احلاج العلمي 93‐12‐27مبقال بتاريخ 
حدودها مذكورة (اة مبنزل العزيب الصديق التاغي القطعة األرضية املسم

، وأن املدعى عليه الطالب خالل شهر دجنرب لنفس السنة عمد إىل )باملقال
 مرت طوال، 200 مرت عرضا و100االستيالء على جزء منها لناحية القبلة مبساحة 

ملتمسني احلكم باستحقاقهم للمدعى فيه وعلى املدعى عليه بالتخلي عنه 
 1356، ومدلني بصور من رسم ملكية مؤرخ يف ...ـدية حتت طـائلة غرامة تهدي

 ومن 103 ومن تنزيل عدد 68هجرية مع الرفع على خطا به ومن إراثة عدد 
 . وباإلذن بالتقاضي1072 ومن إراثة عدد 399إراثة عدد 

وبعد جواب املدعى عليه ينفي الرتامي، حكمت احملكمة باستحقاق 
يه وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه أوال املدعني للمدعى فيه من يد املدعى عل

،كما استأنفه املدعون وفتح 96‐33املدعى عليه وفتح الستئنافه امللف عدد 
 وبعد األمر بإجراء خربة أسندت للخبري مصطفى 96/99الستئنافهم امللف عدد 

 قرارا 97‐3‐20الوليدي، وإجنازها، أصدرت حمكمة االستئناف بتطوان بتاريخ 
 قضت فيه بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به 96‐33 عدد  يف امللف343عدد
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من االستحقاق واحلكم من جديد برفضه وبتأييده يف الباقي، طعن فيه 
 قرارا 97‐112‐24املستأنفون املدعون بالنقض، وأصدر الس األعلى بتاريخ 

 قضى فيه بالنقض 97‐6‐1‐2589 يف امللف املدين عدد 2212حتت عدد 
 هجرية عبارة 1356ى نفس احملكمة بعلة أن رسم امللكية املؤرخ يف واإلحالة عل

عن شهادة علمية أداها عدالن منتصبان للشهادة ذيالها بامسيهما وعالمتيهما، 
وأن احملكمة ملا عللت قرارها بأن رسم امللكية املذكور ال يتضمن أمساء الشهود 

 .جعلته مشوبا بعيب فساد التعليل املوازي النعدامه
عد اإلحالة، طعن املستأنف عليه املدعى عليه بالزور الفرعي يف رسم وب

، وبعد إجراء 95‐196 هجرية ويف رسم امللكية عدد 1356امللكية املؤرخ يف 
البحث مبكتب املستشار املقرر بشأن الزور الفرعي، أصدرت حمكمة اإلحالة 

بصرف النظر عن القرار املشار إىل مراجعه أعاله القاضي بقبول االستئنافني، و
دعوى الزور الفرعي وبإلغاء احلكم املستأنف فيما قضت به من رفض باقي 
الطلب وتصديا إلزام املستأنف عليه العياشي عبد الوارث التاغي بالتخلي عن 
اجلزء املدعى فيه، وبتأييده يف باقي أجزائه مع تعديله جيعل اجلزء املستحق 

 الواقع لناحية احلد القبلي، وبعدم ) طوال( مرت 200 و) عرضا(مرت100مساحته 
قبول باقي الطلبات، بعلة أن املستأنف مل يبني مدى الضرر من عدم استدعائه 
للبحث ومن عدم اطالعه على أصل الوثيقتني املطعون فيهما بالزور، وأنه كان 
على حماميه تتبع القضية بعد حضور الطرف شخصيا جللسة البحث، وأن 

 صدر بشأنه قراران من الس األعلى 1356ة املؤرخ يف الدفع بأن رسم امللكي
بعدم  أعماله، خمالف ملبدإ بنسبة األحكام لعدم تعلقهما مبوضوع القضية 

 قرر بشأنها أنها شهادة علمية، وأن الطعن بعدم اإلحالةوبطرفيها، وأن قرار 
ثيقة تسجيل امللكية املذكورة بسجالت احملكمة مردود ألنه يف تاريخ حترير الو

مل يكن معموال بكنانيش احملكمة يف املنطقة وأنه مت التعريف بها وبقاضيها، وأن 
اخلبري أفاد انطباق امللكيتني على املدعى فيه، وأن شهادة عامل اإلقليم ال ترقى 
إىل مستوى الشهادة العدلية املكتسبة للقوة الثبوتية، وأن هذا الدفع مل تتم إثارته 

ا ال ميكن اعتباره ألن حمكمة االستئناف تنشر القضية يف أسباب االستئناف لذ
أمامها من جديد يف حدود األسباب املثارة لديها فقط وأن املستأنف حضر 
اخلربة، وال ينفي تواجده بأرض النزاع غري أنه ينسبها للجماعة، وأن الرسم 

ني، القدمي يتم إحياؤه بعد التعريف به، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بوسيلت
وقد بلغت املطلوبات فاطمة وعائشة ومنانة وفاطمة املفضل، ورجع شواهد 
التسليم املتعلقة بالباقني ملحوظا عليها أنهم مقيمون بعضهم بتطوان وبعضهم 

 .بإسبانيا واآلخرون بفرنسا
وحيث يعيب الطاعن القرار املذكور يف الفرع الثالث من وسيلة النقض 

ضرارا به، ذلك أنه صرف النظر عن دعوى الزور األوىل خبرق قواعد املسطرة أ
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 من قانون املسطرة املدنية 92الفرعي، واحلال إىل ذلك يكون مبقتضى الفصل 
إذا رأى القاضي أن الفصل يف الدعوى ال يتوقف على املستند املطعون فيه، 

 .بينما القرار املطعون فيه استند على املستند املطعون فيه وعمل به
ا عاب به الطالب القرار املطعون فيه، ذلك أنه صرف حيث ثبت صحة م

 هجرية 1356النظر عن دعوى الزور الفرعي يف رمسي امللكية األول مؤرخ يف 
، ومع ذلك اعتمدهما يف اإلثبات رغم متسك الطالب 98‐196والثاين مضمن بعدد 

 92بالزور الفرعي وعدم إجراء البحث، مما يكون معه مشوبا خبرق الفصل 
 .ج خبرقه، وبالتايل معرضا للنقض واإلبطالاحملت

 األسباب هلذه
 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه، وبإحالة القضية  األعلىالس قضى

 .على نفس احملكمة لتبت فيها طبق القانون وبالصائر على املطلوبني
كما قرر إثبات قراره هذا بسجالت احملكمة املصدرة له، اثر احلكم 

 .بطر تهاملطعون فيه أو 
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

عبد النيب :  السادةاملستشارين و ابراهيم حبماين رئيسا الغرفة السيد رئيسمن 
  و محادي أعالم و حممد عثماين ومبحضرقدمي  مقررا و عبد السالم الربكي

ة ابتسام  الضبط السيدة  و مبساعدة كاتب العريب مريد احملامي العام السيد
 .الزواغي  

 
 : كاتبة الضبط           :  املستشار املقرر              :رئيس الغرفة
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 1092  قرار عددال
 14/4/2004: املؤرخ يف

 2928/1/4/01: دين عددامللف امل
 
 )ال( افرتاضه – مفهوم التنازل – حاضنة ‐ إفراغ حمل‐كراء 

اعتماد القرار املطعون فيه  تعليل عدم قبول طلب إفراغ املطلوبة من 
حمل النزاع على افرتاض تنازل الطالب عنه لفائدة ولديه و حمضونتهما 
بدعوى سكوته طوال الفرتة املرتاوحة بني تاريخ الطالق وتاريخ تقدمي 

 مما يكون معه قد توسع يف مفهوم التنازل وأعطاه تأويال خاطئا الدعوى ،
ع احملتج خبرقه،وجاء .ل. من ق467وخالف بذلك مقتضيات الفصل 

 .معرضا للنقض واإلبطال
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
  الصادر 5209حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه عدد 

 أن 95‐6377 ملف عدد 97‐6‐19االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ عن حمكمة 
الطالب امكاسو احلسني تقدم مبقال افتتاحي أمام ابتدائية احلي احلسن عني 

  عرض فيه أنه يكرتي حمل للسكىن يف اجلماعة 93‐5‐4الشق مؤرخ عنه بتاريخ 
ا يف الشهر وأن  درهم20 بسومة كرائية 16القروية لدار بوعزة الكائن ببلوك رقم 

 وحازت 80‐2‐2املدعى عليها احلجريي السعدية كانت زوجته وطلقها بتاريخ 
واجبات الطالق على يد قاضي التوثيق وعني حمل سكناها أثناء العدة ببيت 
الزوجية وكانت حاضنة لألوالد وبعد انتهائها من عدتها أصبحت حمتلة للمحل 

يقوم مقامها يف احملل املذكور  حتت دون سند، مطالبا احلكم بإفراغها هي ومن 
 . درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ500غرامة تهديدية 

وأجابت املدعى عليها بأن احملل املدعى فيه ليس على ملك املدعي بل 
على ملك اجلماعة وقد قامت بعدة إصالحات على احملل وقد حلت حمل 

 حاضنة على األوالد ملتمسة املدعى يف أداء واجبات الكراء باإلضافة إىل كونها
رفض الطلب، وبعد متام املناقشة أصدرت احملكمة حكمها القاضي بعدم قبول 
الدعوى بعلة أن احملل موضوع النزاع على ملك اجلماعة حسب أصوالت الكراء 

 .وأن املدعي ال صفة له يف الدعوى
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 استأنفه املدعي وأيدته حمكمة االستئناف مبقتضى قرارها املشار إليه
 93‐4‐4 والدعوى مل تقم إال يف 79‐9‐12مراجعه أعاله بعلة أن الطالق وقع يف 

وأن سكوت املدعى طول هذه املدة يفيد ختليه عن احملل لفائدة ابنيه 
القاصرين، مما جعل الدعوى على غري أساس واحلكم مصادف للصواب وهو 

 :القرار املطلوب نقضه بوسيلة واحدة مل جيب عنها
 يدة الوسيلة الفر

حيث يعيب الطاعن القرار املذكور اخلرق اجلوهري للقانون خرق 
ع .ل. من ق467 و399، والفصلني 80‐12‐25 من ظ 19مقتضيـات الفصل 

وانعدام األساس القانوين ذلك أن التخلي عن الكراء هو أن يتنازل املكرتي عن 
اليت يشغلها، حقه املخول له مبقتضى عقد الكراء لفائدة الغري عن العني املكراة 

وأن التنازل ال يفرتض وإذا كان املوضع الذي أصبحت فيه الزوجة بعد الطالق 
هو االحتالل فإن سكوت العارض مدة من الزمن ال ميكن أن يتحول إىل التخلي 
خاصة وأن املطلوبة مل تتشبث بذلك وإال كانت مطلوبة باإلثبات وأن احملكمة 

 . جاء عرضة للنقض واإلبطالملا اقتصرت على االفرتاض فإن قرارها
حقا تبني صدق ما عابته الوسيلة، ذلك أن القرار املطعون فيه ملا اعتمد 
أساس نقصانه بتأييد احلكم االبتدائي القاضي بعدم قبول طلب إفراغ املطلوبة 
يف حمل النزاع على تنازل مفرتض عنه لفائدة ولديه وحمضونتهما بدعوى سكوته 

بني تاريخ الطالق وتاريخ تقدمي الدعوى يكون قد توسع طوال الفرتة املرتاوحة 
يف مفهوم التنازل الذي جيب أن يكون مفهوما ضيقا وأعطاه تأويال خاطئا 

ع احملتج خبرقه، مما جعله .ل. من ق467وخالف بذلك مقتضيات الفصل 
 .عرضة للنقض واإلبطال

 .وحيث إن حسن سري العدالة تقتضي إحالة القضية على نفس احملكمة

 األسباب هلذه
 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه، وبإحالة القضية  األعلىالس قضى

على نفس احملكمة للبت فيها طبقا للقانون ومن جهة أخرى وحتميل املطلوبة 
 .الصائر

كما قرر إثبات قراره هذا بسجالت احملكمة املصدرة له، إثر احلكم 
 .املطعون فيه أو بطر ته

وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله  صدر القرار به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

حممد :  السادةاملستشارين و ابراهيم حبماين رئيسا الغرفة السيد رئيسمن 
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 مبحضر و الم عثماين  مقررا و عبد النيب قدمي وعبد السالم الربكي و محادي أع
ة ابتسام  الضبط السيدة  و مبساعدة كاتب العريب مريد احملامي العام السيد

 .الزواغي  
 

 :ةالكاتب:                      املقرراملستشار:                   الرئيس
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 1094  قرار عدد  ال
 14/4/2004: املؤرخ يف

 2945/1/4/03: دين عددامللف امل
 

 إبرام عقد الكراء ممن ميلك نصف ‐ارة العقار املشاع  إد‐عقد الكراء 
 )ال(العقار 

 . األصل يف الشخص كمال األهلية مامل يثبت غري ذلك 
 .اإلنذار باإلفراغ ال يثبت إقرار من وجهه بالكراء 

ملا كانت املكرية ال تدعى سوى ملكية نصف املدعى فيه فإن هذه احلصة 
 .قرها املطلوبال ختول هلا حق اإلدارة اليت مل ي

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

  الصادر 360حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه عدد 
 أن 02‐695 ملف عـدد 03‐4‐22عن حمكمة االستئناف بالناظور بتاريخ 

املطلوب عدا عالل  تقدم مبقال أمام ابتدائية الناظور مؤدى عنه بتاريخ 
 عرض فيه أنه ميلك دارا حبي العراصي شارع ويل العهد زنقة 27/4/1998

املسجد الناظور حسب حدودها ومرافقها باملقال وأن املدعى عليهم خوجا 
حبيبة ومن معها يعتمرونها بغري حق موجب وقد أنذرهم باإلفراغ دون جدوى 

ؤرخ يف  ملتمسا املصادقة على اإلنذار امل98‐22 وتاريخ 98‐2ملف خمتلفة  عدد 
 و إلزام املدعى عليهم بإفراغ الدار املدعى فيها وتسليمها له فارغة 98‐12‐31

 درهم عن كل يوم امتناع وعزز 1000من أي شاغل حتت طائلة غرامة تهديدية 
‐8 وبتاريخ 88‐8‐4مقامه بنسخة إنذار وصورة مطابقة من رسم شراء مؤرخ يف 

 .دار املدعى فيها قضت احملكمة بطرد املدعى عليهم من ال99‐1
‐10‐24واستأنف املدعى عليهم و ألغته حمكمة االستئناف بالناظور بتاريخ 

 وأرجعته إىل ابتدائية الناظور للبت فيه من جديد بعلة عدم 879 قرار عدد 00
تبليغ املقال االفتتاحي لنائبهم وبعد اإلحالة أجاب املدعى عليهم بأنهم اكرتوا 

 درهم يف الشهر و أدلوا 1000مة جميدي بسومة املنزل من مطلقة املدعي فاط
بتواصيل  الكراء إلثبات ذلك، وعقب املدعي بأن املنزل على ملكه وليس يف اسم 

 املستدل به وبعد متام 458مطلقته وأنه حيتاج إليه حسب اللفيف عدد 
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 بعدم قبول الدعوى بعلة أن 02‐5‐13اإلجراءات قضت احملكمة األوىل بتاريخ 
ها خوجة أدلت بعقد كراء من يامنة ايدي اليت أثبتت أنها متلك املدعى علي

 وان املدعي انذر املدعى عليهم باإلفراغ 70نصف املنزل حسب التلقية عدد 
واحلال أنه غري مكرت هلم، و استأنفه املدعي و ألغته حمكمة االستئناف مبوجب 

ومن يقوم القرار املشار إىل مراجعه صدره وقضت بإفراغ املدعى عليهم 
مقامهم من الدار موضوع النزاع بعلة أن الطرف املستأنف إذا كان قد أدىل بعقد 
الكراء فإنه مل يثبت أن املكرية متلك الدار املكرتاة وأن اللفيف املستدل به غري 
كاف وعلى فرض صحته فإن املكرية ال متلك سوى النصف فيه وهي حصة ال 

ء من أعمال اإلدارة وأن اإلنذار ال يعد تصديقا ختول بها إدارة امللك باعتبار الكرا
للكراء املزعوم، وهو القرار املطلوب نقضه بوسيلتني أجاب عنهما املطلوب 

 .بواسطة نائبه ملتمسا رفض الطلب
 :الوسيلة األوىل 

حيث يعيب الطاعنون القرار املطعون فيه خبرق القانون ذلك أنه اعترب 
 أوهلما  أن األصل كمال األهلية والثاين عدم ليلى الرتكي تامة األهلية لسببني

إثبات نقصانها يف حني أن الدفع أثري من العارضني ومل يرد عليه الطرف اآلخر 
وذلك يعين أنه أقر به وأن احملكمة ملا استبعدت الدفع دافعت عن املطلوب 

ع، كما أن القرار خرق .ل.  من ق407وأخلت مببدإ احليـاد وخرقت الفصـل 
 باعتبار أن املطلوب ملا وجه اإلنذار باإلفراغ فقد 80‐12‐25 ظهري مقتضيات

أقر بالعالقة الكرائية وأن احملكمة ملا اعتربت غري ذلك خرقت القانون وعرضت 
 .قرارها للنقض

لكن فضال عن كون القضية ال تتعلق بالنيابة القانونية، فإن القرار املطعون 
يلى قائما يف الدعوى اعتمادا على املقال فيه عندما اعترب كمال أهلية الطالبة ل

االستئنايف الذي تضمن أنها كاملة األهلية فعال، وعلى عدم نفي ذلك من قبل 
الطالبة نفسها يف املذكرة اجلوابية الصحيحة الشكل املقدمة بواسطة دفاعيهما 

 كان على صواب ومل خيرق أي 03‐2‐18علي البايل والبوشيشاوي بتـاريخ . ذ
 .نوين فالوسيلة بذلك على غري أساسمقتضى قا

 :الوسيلة الثانية 
 املتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن عدم اجلواب على دفع العارضني 
الرامي إىل أن اإلنذار القانوين الذي هو أساس الدعوى باإلفراغ جيعل القرار 

ارج املطعون فيه غري معلل مبا فيه الكفاية، وأن مناقشة القرار مللكية الدار خ
املوضوع واهلدف منها حرمان العارضني من حقهم خاصة وأن املطلوب إذا كان 
ال يعرتف بعالقة الكراء بالنسبة له فإنه ال ينفيها بالنسبة لشريكته وهو ما جعل 

 .القرار معرضا للنقض
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لكن فمن جهة أوىل خالفا ملا جاء يف الوسيلة فإنه يتبني من القرار املطعون 
أن " إذ جاء يف الصفحة الرابعة منه باإلنذارلدفع املتعلق فيه أنه أجاب عن ا

اإلنذار املستدل به ال يعد تصديقا للكراء ويتضمن صراحة ما يفيد أن املدعى 
 ". الطالبني يعتمرون الدار دون سند–عليهم 

ومن جهة ثانية فإن احملكمة ملا عللت قرارها بأن املكرية ال متلك سوى 
ال ختول هلا حق اإلدارة الذي منه الكراء وبأن  املدعى فيه وهي حصة 2/1

املطلوب مل يقرها يف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليال سليما فالوسيلة بذلك 
 .يف وجهيها غري جديرة باالعتبار

 األسباب هلذه
 .برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر األعلى الس قضى

 بالتاريخ املذكور أعاله  صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدةبه و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

حممد :  السادةاملستشارين و ابراهيم حبماين رئيسا الغرفة السيد رئيسمن 
 مبحضر و عثماين  مقررا و عبد النيب قدمي وعبد السالم الربكي و محادي أعالم 

ة ابتسام  الضبط السيدة  و مبساعدة كاتب العريب مريد سيداحملامي العام ال
 .الزواغي  

 
 :  كاتبة الضبط             :املستشار املقرر             : رئيس الغرفة
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 1340رار عدد قال
 28/04/2004: ملؤرخ يفا

 1166/1/4/2001: لف املدين عددامل
 

 –) ال( الشفعة – بثمن رمزي  البيع‐ ملك الدولة اخلاص –عقد التفويت 
 )نعم(اعتباره تربعا 

 .إن تكييف العقد مسألة قانون ختضع لرقابة الس األعلى
 .البيع بثمن رمزي يعترب تربعا ولذلك ال شفعة فيه

للمجلس األعلى إحالل العلة القانونية املستمدة من الوقائع املعروضة 
 .تقدةواملناقشة أمام حمكمة املوضوع حمل العلة املن

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

  امللف ، ومن القرار املطعون فيه أن الطالبة تحيث يستفاد من مستندا
مركز القاضي (  أمام احملكمة االبتدائية باجلديدة 2/3/1998تقدمت بتاريخ 
، مبقال عرضت فيه أنها متلك حقوقا مشاعة يف العقار ذي ) املقيم بأزمور 

(  ج ، وأن شريكتها على الشياع الدولة املغربية 14685م العقاري عدد الرس
 دراهم للرداد أمحد 10فوتت مجيع واجبها بثمن رمزي قدره ) امللك اخلاص 

وورثة خاجي عبد اهللا مبقتضى عقد عريف سجل على الرسم العقاري بتاريخ 
العيين  ، وأنه رغبة منها يف شفعة احلصة املبيعة قامت بالعرض 11/3/97

وباإليداع ، ملتمسة احلكم باملصادقة على العرض العيين لألخذ بالشفعة 
وإصدار أمر للمحافظ على األمالك العقارية باجلديدة لتسجيل احلكم بالصك 

 ج وحتميل احلصص املبيعة وإضافتها إىل حصتها 14685العقاري عدد 
ية بشهادتني من والتشطيب على أمساء املدعى عليهم من الرسم العقاري ، ومدل

 . احملافظة على األمالك العقارية وبنسخة حمضر العرض العيين وبوصل اإليداع 
وبعد جواب املدعى عليهم بأن العرض العيين مل يتم بالنسبة لورثة خاجي 
عبد اهللا إال لواحد منهم وهو عبد الرحيم ، حكمت احملكمة باستحقاق املدعية 

، فاستأنفه هؤالء ، وألغته حمكمة االستيناف لشفعة املبيع من يد املدعى عليهم 
 قرارها املشار إىل مراجعه أعاله وقضت تصديا برفض ىباجلديدة مبقتض

الطلب ، بعلة أن العرض العيين الذي مت على خاجي عبد الرحيم ال يغين عن 



 

42 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

تبليغ اآلخرين ، طاملا أن الوكالة ال تفرتض فيما يضر ، وهو القرار املطعون فيه 
بوسيلة فريدة ، وقد بلغ من املطلوبني ورثة خاجي عبد اهللا وأنذروا ، بالنقض 

ومل ترجع شواهد التسليم بالنسبة للمطلوب الرداد أمحد رغم توجيه تبليغات 
 . إليه 

وحيث تعيب الطاعنة القرار املذكور بعدم االرتكاز على أساس وبانعدام 
ع منهم ورثة خاجي التعليل ، ذلك أن العرض العيين استهدف جمموع املشفو

عبد اهللا كافة ومل يستهدف أحدهم دون اآلخر، كما وقف العون القضائي على 
حمل سكناهم وخرج منهم عبد الرحيم مصرحا بأنه ينوب عن كافة الورثة ، وأن 
الكل يرفض مبلغ العرض العيين ، ونقل رغبتهم وموقفهم إىل العون القضائي 

 عليهم وهم حاضرون سامعون ومل ينازع الواقف ببابهم والقائم بالعرض العيين
أحد فيما أقدم عليه عبد الرحيم من رفضه للعرض العيين، كما أن عبد الرحيم 
هو القائم بشؤونهم بدليل أنه هو الذي توصل باإلشعار بشأن إبداء الرغبة يف 

 ، وأن األصل 26/3/1998الشفعة حسب الثابت من اإلشعار باالستالم املؤرخ يف 
 اإلجراءات حىت يقوم الدليل على فسادها، وبذلك فإن الدعوى سليمة هو سالمة

 . ، وأن القرار املطعون فيه غري مرتكز على أساس ومنعدم التعليل ووجب نقضه 
لكن ، حيث يتجلى من عقد التفويت موضوع طلب الشفعة ومن مقال 

 تفويت  دراهم، يف مقابل10الطالبة نفسها أنهما نصا على أن الثمن الرمزي هو 
جلميع واجبها يف العقار موضوع الدعوى ويف ) امللك اخلاص ( الدولة املغربية 

عقارات أخرى وبذلك فإن العقد هو تربع ال شفعة فيه، وأن هذه العلة القانونية 
الصحيحة املستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة املوضوع ، تؤدي إىل نفس منطوق 

 .بالتايل غري مؤسسة القرار املطعون فيه ، وأن الوسيلة 

 األسـبـاب لـهـذه
 .برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر  األعلى الس قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

عبد النيب :  السادةاملستشارين و ابراهيم حبماين رئيسا الغرفة السيد رئيسمن 
 مبحضر و قدمي مقررا و عبد السالم الربكي و محادي أعالم و حممد عثماين 

ة ابتسام  الضبط السيدة  و مبساعدة كاتب العريب مريد احملامي العام السيد
 .الزواغي  

 
 :ةالكاتب         :             املقرراملستشار:                   الرئيس
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 1346  رار عددقال
 28/04/2004: ملؤرخ يفا

 270/1/4/2000: لف املدين عددامل
 

 ‐ شفعـة – إصالحه مبقتضى حكم –  تاريخ تسجيل البيع ‐عقد البيع 
 أجل

يعترب تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري هو التاريخ الذي ثبت مبقتضى 
على الرسوم العقارية بعدما أهمل حكم قضى بإصالح تاريخ تقييد األشرية 

احملافظ تسجيلها، واحملكمة حينما أخذت بذلك واعتربت أن طلب 
الشفعة قدم خارج األجل القانوين  تكون قد جعلت قضاءها مرتكزا على 

 . أساس
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
الطـالب  أن فيه املطعون يستفاد من مستندات امللف ومن القرار حيث

  1998‐11‐28اريخ ـبتبأسفي  احملكمة االبتدائية أمـام تقدم خيار مسعود
لك على الشياع العقارات ذات الرسوم العقارية نه ميأ ا عرض فيهتمقاالبأربعة 
  ز    4478 ز و 4477 ز و4480عدد 

 خيار قد باعت واجبها يف العقارات املذكورة ة ز وأن شريكته أمين4479 و 
 واملسجلة على الرسوم 94‐4‐2يه حسب العقود املؤرخة يف للمدعى عل

، وأنه رغبة منه يف استشفاع العقار املذكورة قام بعرض 97‐6‐9العقارية بتاريخ 
الثمن واملصاريف على املدعى عليه الذي رفض ذلك، فأودع املبلغ بصندوق 

افظ احملكمة ملتمسا احلكم باستحقاقه شفعة الواجب املبيع وأمر السيد احمل
على األمالك العقارية بأسفي بتسجيل احلكم الذي سيصدر على الرسوم 
العقارية املذكورة، وبعد اإلجراءات القانونية أصدرت احملكمة حكما قضت فيه 
وفق الطلب، فاستأنفه املدعى عليه وألغته حمكمة االستئناف وقضت برفض 

أمحد قد استصدر الطلب بعلة أنه يتجلى من وثائق امللف أن املستأنف خيار 
 يف امللف 782 حتت عدد 98‐12‐2حكما عن احملكمة االبتدائية بأسفي بتاريخ 

 قضى بأمر السيد احملافظ على األمالك العقارية بأسفي بإصالح 98‐583عدد 
 واعتبار تاريخ تقييدها على 96‐4‐2تاريخ تقييد العقود العرفية املؤرخة يف 
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 بدال من يونيو 1996 أبريل 18 ز هو 4480  ز4479 ز 4477الرسوم العقارية عدد 
 وأنه تبعا لذلك يكون اإليداع الذي قام به املستأنف عليه وكذا رفعه 1997

 من 32لدعواه بالشفعة قد وقعا خارج األجل القانوين املنصوص عليه يف الفصل 
 وتعني تبعا لذلك إلغاء احلكم املستأنف وبعد التصدي احلكم 1913‐8‐12ظهري 

 .طلب، وهو املطلوب نقضهبرفض ال
حيث دفع املطلوب بعدم قبول الطعن بالنقض ألن طابع : يف الشكل

احملامي الذي قدمه ال حيمل عبارة مقبول لدى الس األعلى، وأن النسخة 
منه ال حتمل توقيعه وغري مضمنة بها تأشرية الرسوم القضائية رغم أن الطالب 

 .99‐12‐1بلغ بالقرار بتاريخ 
 إن أصل مقال النقض حيمل عبارة حمام مقبول لدى الس لكن، حيث

األعلى يف أعلى الصفحة األوىل منه و أنه موقع من مقدمه األستاذ املقري 
 بتاريخ ألداء 99‐12‐28األمغاري عبد اإلله وعليه طابع الصندوق حيمل تاريخ 

 الرسوم القضائية وتقدمي املقال أمام نفس احملكمة اليت أصدرت القرار،
 .فالدفوع كلها خالف الواقع 

 يف شأن وسيليت النقض جمتمعتني
 من 32حيث يعيب الطاعن القرار املذكور خبرق القانون خرق الفصل 

 ذلك أنه يعترب شريكا يف العقارات موضوع الشفعة حسب 1913‐8‐12ظهري 
شواهد احملافظة العقارية،  وأن تاريخ تسجيل البيوع على الرسوم العقارية قد 

 ورفع الدعوى 97‐11‐14 وأن العرض واإليداع قد متا بتاريخ 97‐6‐9بتاريخ مت 
 وبالتايل تكون شروط 97‐11‐15 والتقييد االحتياطي بتاريخ 98‐11‐28مت بتاريخ 
 احملتج خبرقه متوفرة ورغم ذلك فإن حمكمة االستئناف مصدرة 32الفصل 

ى حكم صادر عن القرار املطعون فيه رفضت طلب الشفعة معتمدة يف ذلك عل
 قضى بأمر 98‐583 يف امللف عدد 98‐12‐2احملكمة االبتدائية بأسفي بتاريخ 

 1996‐4‐2السيد احملافظ بإصالح تاريخ تقييد العقود العرفية املؤرخة يف 
 ز 4479 ز و4478 ز و4477واعتبار تاريخ تقييدها على الرسوم العقارية عدد 

 وبذلك فإن اعتماد احملكمة على 97‐6‐9 بدال من تاريخ 96‐4‐18 ز هو 4480و
 من قانون االلتزامات 452 و451هذا احلكم غري سليم، كما يعيبه خبرق الفصلني 

والعقود ذلك أن حمكمة االستئناف مصدرة القرار املطعون فيه اعتمدت على 
احلكم االبتدائي املذكور أعاله رغم استئنافه ورغم أنه مل حيز قوة األمر 

 .ايل فإن تعليل احملكمة جاء ناقصا املقضي به وبالت
لكن، فمن جهة أوىل، حيث إن مذكرة جواب الطالب عن مقال استئناف 
املطلوب املرفق بنسخة حكم إصالح تاريخ تقييد األشرية على الرسوم العقارية 

 .ال تتضمن الدفوع بعدم حيازة احلكم املذكور قوة الشيء املقضى به
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جة حكم إصالح تاريخ تقييد األشرية على ومن جهة ثانية، فإن االعتداد حب
الرسوم العقارية أمام عدم طعن الطالب يف ذلك جيعل القرار املطعون فيه 

 . مرتكزا على أساس وغري خارق للفصول املعتد خبرقها

  األسبابهلذه
 .رفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر الس األعلى بقضى

 املذكور أعاله بالتاريخاملنعقدة  به صدر القرار وتلي باجللسة العلنية و
 احلاكمة مرتكبة اهليئةو كانت . بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط

محادي : السادةمن رئيس الغرفة السيد ابراهيم حبماين رئيسا و املستشارين 
 حممد عثماين و مبحضر وأعالم مقررا و عبد النيب قدمي و عبد السالم الربكي  

 ابتسام السيدة الضبط مبساعدة كاتبة  و مريد  العريبالعام السيد احملامي 
 .الزواغي  

 
 :الكاتبة                      :ملستشار املقرر   ا               : لرئيسا
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 1913  رار عددقال
 16/06/2004: ملؤرخ يفا

 3668/1/4/2001: لف املدين عددامل
 

 خضوعه للمسطرة املنظمة يف ‐ مع أحد أعضائها نزاعها–تعاونية سكنية 
 عرضه على احملكمة قبل سلوك املسطرة –) نعم (5/10/1984ظهري 

 )ال(املذكورة 
ال جيوز أن يعرض على القضاء أي نزاع ينشأ يف حظرية التعاونية قبل 
حماولة الوصول إىل صلح على يد االحتاد املختص أو على يد مكتب 

 81 عدم وجود هذا االحتاد طبقا ملقتضيات الفصل تنفيذ التعاون يف حالة
 . احملدد للنظام العام للتعاونيات 5/10/84من الظهري املؤرخ يف 

تعترب احملكمة قد بتت على غري أساس وعرضت قرارها للنقض حينما 
قضت بطرد الطاعن الذي الزال يعترب نفسه عضوا يف التعاونية املطلوبة 

 من احرتام املسطرة املنصوص عليها يف من املدعى فيه دون أن تتأكد
 . املذكور قبل عرض النزاع عليها 81الفصل 

 اسم جاللة امللكب
 بعد املداولة طبقا للقانونو

حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبة 
 أمام السيد رئيس احملكمة االبتدائية بفاس بوصفه 11/2/2000تقدمت بتاريخ 

ضيا للمستعجالت مبقال تعرض فيه أنها متلك التجزئة السكنية ذات الرسم قا
 الكائنة باجنان موالي الكامل الدكارات فاس وأنها يف 78/07 884العقاري عدد 

إطار العمل التعاوين من أجل توفري سكن ألعضائها ومن بينهم الطالب ، شرعت 
لفت كل عضو من منذ مدة يف بناء حمالت سكنية على جمموع التجزئة وك

أعضائها باإلشراف على ورش حمدد داخل التجزئة بقطعة أرضية حمددة ويف 
هذا اإلطار كلفت الطالب باإلشراف على الورش املقام على القطعة األرضية 

 من التجزئة ، غري أنه ظل خيل بالتزاماته املنصوص عليها يف النظام 6رقم 
 بالتغيب عن االجتماعات وإهمال األساسي والنظام الداخلي للتعاونية ، وذلك

الورش الذي كلف به وعدم الوفاء بالتزاماته املادية بصفة منتظمة حيث كان يف 
أحسن األحوال يقوم بتسليم التعاونية شيكات بدون رصيد ، مما أضر مبصاحلها 
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وذلك بتأخري إمتام البناء داخل األجل  الذي التزمت به إزاء خمتلف اإلدارات 
 غرامات تء الذي رتب على التعاونية إزاء إحدى تلك اإلدارااملعنية الشي

باهظة عن التأخري يف اإلجناز يف إطار الشروط املفروضة يف عقد البيع األصلي 
ودفرت الكلف ، مما اضطر العارضة إىل اختاذ قرار بفصله منها بلغ إليه بطريقة 

ازه بالقطعة قانونية ، وسحبت منه الورش الذي كان مكلفا باإلشراف على إجن
 وأسندته ملتعاون جديد حاز الورش وشرع يف إمتام بنائه لبضعة أشهر ، 6رقم 

 وعن طريق العنف إىل احتالل 16/10/1999غري أن املدعى عليه عمد بتاريخ 
الورش بدون حق و ال سند ، ملتمسة األمر بطرده من الورش املقام على القطعة 

 884ذات الرسم العقاري عدد " الوئام "  من التجزئة السكنية 6األرضية رقم 
 الكائنة بأجنان موالي الكامل الدكارات فاس من شخصه وأمتعته وكل 78/07

 درهم عن كل يوم يتأخر 1000مقيم مقامه حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها 
فيه عن التنفيذ ومعززة مقاهلا بصورة من األنظمة األساسية للتعاونية ، وشهادة 

لى األمالك العقارية ، وعقد بيع ورخصة البناء مع وصل أداء من احملافظة ع
واجبات الرخصة ، ودفرت الكلف والشروط وحمضر مجع عام استثنائي ووصل 

 .بريدي وحمضر معاينة من طرف الشرطة 
وبعد جواب املدعي عليه بأن املسمى لفشوش الودغريي وبإيعاز من 

 ادعى من خالله 1160/99لف عدد التعاونية ، تقدم مبقال استعجايل فتح له امل
 884أنه ميلك العقار املشيد على القطعة األرضية ذات الرسم العقاري عدد 

 ، وقد كان مآله احلكم بعدم االختصاص ، وأن ما جاء على لسان املدعية 78/07
جمرد عن أي إثبات وناتج عن تصرف رئيس التعاونية بصفة منفردة ، وتقدم 

ة يف مواجهة العارض ملتمسا القول بعدم االختصاص بعدة مساطر مدنية وجنحي
 .واحتياطيا برفض الدعوى 

وبعد تعقيب املدعى عليها بأن املسمى الودغريي لفشوش أجنيب عن 
الرسم العقاري املدعى فيه وأن دعواه ال تصلح أن تكون حجة عليها ، وأن 

ار ة لكون االحتالل يتعلق بعقـقاضي املستعجالت خمتص للبت يف القضي
 .حمفظ 

وبعد انتهاء اإلجراءات يف القضية أصدر السيد رئيس احملكمة االبتدائية أمرا 
دد ـم العقاري عـوع الرسـار موضـقضى فيه بطرد املدعى عليه من العق

 ، فاستأنفه املدعى عليه بانيا استئنافه على أن املقال املقدم من 78/7 884
 يف الوقت الذي مل 6ش رقم طرف املطلوبة يتحدث عن تكليف العارض بالور

يكن فيه أي تكليف بل احلقيقة أنه مت تسليم قطعة أرضية لكل املتعاونني عن 
طريق القرعة ليقوم ببناء سكىن خاصة به من ماله اخلاص دون الرجوع إىل 
التعاونية إال فيما يتعلق بتسوية امللف اإلداري مع اجلهة املاحنة لألرض ، وأن 
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 5/10/1984 من ظهري 20خمالفا ملقتضيات الفصل قرار طرد العارض جاء 
املتعلق بتحديد النظام األساس للتعاونيات الذي يستوجب عدم إصدار أي قرار 
للفصل إال بعد االستماع إىل العضو باألغلبية املطلوبة يف اجلمعيات العامة غري 

علق العادية وأن االختصاص هنا يعود لقضاء املوضوع ، وأن موضوع النزاع ال يت
 مبا بىن فيها من ماله 6مبوضوع العقار احملفظ ككل وإمنا يتعلق بالقطعة رقم 

اخلاص بعد أن أصبحت يف ملكه مبقتضى القرعة وبالتايل فهو مقيم بسند رمسي 
 .ملتمسا إلغاء األمر املستأنف واحلكم من جديد بعدم االختصاص 

ت القطعة وبعد جواب املستأنف عليها بأن املستأنف مل يدل مبا يثب
األرضية احملتلة من طرفه هي على ملكه ، وأن الدعوى تهدف إىل طرد حمتل 
من عقار حمفظ على ملكها وحدها وبالتايل فإن االختصاص يرجع للقضاء 

 .االستعجايل 
وبعد انتهاء اإلجراءات حكمت حمكمة االستئناف بتأييد األمر املستأنف ، 

 .وهو القرار املطعون فيه بالنقض 
 :ن الوسيلة األوىل يف شأ

حيث يعيب الطاعن القرار املذكور بسوء التعليل املوازي النعدامه وخرق 
 احملدد للنظام األساسي العام للتعاونيات ، ذلك أن 5/10/1984مقتضيات ظهري 

ال جيوز أن يعرض على القضاء أي :"  من هذا الظهري ينص على أنه 81الفصل 
 حماولة الوصول إىل صلح على يد االحتاد نزاع ينشأ يف حظرية التعاونية قبل

غري " املختص أو على يد مكتب تنفيذ التعاون يف حالة عدم وجود هذا االحتاد 
أن املطلوبة جلأت إىل القضاء قصد طرد العارض الذي يعترب أحد أعضائها 
املسريين يف العقار الذي متلكه دون أن تسلك املسطرة املنصوص عليها يف 

ور ، وأن حمكمة االستئناف اليت  قضت بتأييد األمر املستأنف  املذك81الفصل 
دون أن تتأكد من سلوك املسطرة املذكورة تكون قد جعلت قرارها منعدم 

 .التعليل،  وبالتايل معرضا للنقض 
حيث تبني صحة ما عاب به الطاعن القرار املذكور ، ذلك أنه طبقا 

حديد النظام األساسي العام  املتعلق بت1984  أكتوبر 5 من ظهري 81للفصل 
للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ، فإنه يتعني قبل عرض أي نزاع ينشأ يف 
التعاونية ، إجراء حماولة صلح بواسطة االحتاد املختص وعند عدم وجوده على 
يد مكتب تنمية التعاون ، ولذلك ، فإن احملكمة املصدرة للقرار املطعون فيه ، 

 الطالب الذي ما زال يعترب نفسه عضوا يف التعاونية عندما قضت بطرد
املطلوبة، من املدعى فيه ، دون أن تتأكد من احرتام املسطرة املنصوص عليها 

 املذكور قبل عرض النزاع عليها ، تكون قد بنت قرارها على غري 81يف الفصل 
 . أساس وعرضته بالتايل للنقض واإلبطال 
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 من  أجله
 .اقي ما استدل به على النقض ومن غري حاجة لبحث ب

 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه ، وإحالة القضية  األعلىالس قضى
على نفس احملكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل 

 .املطلوب يف النقض الصائر
كما قرر إثبات قراره هذا يف سجالت احملكمة املذكورة إثر القرار املطعون 

  . أو بطرته فيه
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

عبد السالم :  السادةاملستشارين و ابراهيم حبماين الغرفة رئيسمن السيد 
 احملامي مبحضر و ادي أعالم  وحممد عثماينالربكي مقررا عبد النيب قدمي ومح

 .ة  ابتسام الزواغي الضبط السيدةو مبساعدة كاتب العريب  مريد العام السيد
 
 :الكاتبة                      :ملستشار املقرر   ا               : لرئيسا
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 1046  قرار عددال
 07/04/2004: املؤرخ يف 

 517/1/5/2002: عدداملدين لف امل
 

  إحالل شركة التأمني ‐ مؤمن له ‐ أساسها‐ املسؤولية املدنية‐حادثة سري
يعترب مؤمنا له كل شخص مأذون له من املكتتب وصاحب الناقلة يف 
حراستها وسياقتها وذلك عن مسؤوليته املدنية أثناء وخارج سري الناقلة 
 املؤمن عليها طبقا ملقتضيات الفصل الثالث من الشروط النموذجية

العامة للتأمني، وأن مناط قيام الضمان أساسه املسؤولية عن احلادثة، ألن 
األمر ال يتعلق بتأمني خاص حىت ميكن البحث يف قيامه مبعزل عن 
املسؤولية املدنية للمؤمن له عن احلادثة، ألن شركة التأمني حتل حمل 

سؤول عن هذا األخري مىت ثبتت مسؤوليته املدنية اجتاه الغري، وملا كان امل
احلادثة يف إطار القواعد العامة موروث الطالبني، وأنهم يف إطار نفس 
القواعد يعتربون خلفا له يف حتملها، فإن احملكمة ملا قضت برفض 
طلبهم بعلة أن اهلالك هو الذي تسبب يف إحداث الضرر لنفسه يف الوقت 

ئه الذي كانت له احلراسة الفعلية،   فضال عن أن احلادثة وقعت خبط
لعدم اختاذه االحتياطات الالزمة لتفاديها تكون قد عللت قرارها بشكل 

 . سليم
 باسم جاللة امللك

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

 1285/01 حتت رقم 1902/99/1 يف امللف 3/7/2001حمكمة االستئناف بتاريخ 
اليب النقض ذوي حقوق درعون محيد أن هذا األخري تعرض بتاريخ ادعاء ط

 حلادثة سري أودت حبياته إثر انقالب سيارة األجرة نوع مرسيدس اليت 26/3/97
كان يسوقها واملؤمنة لدى شركة التأمني النقل طالبني احلكم بتحميل احلارس 

تدائي قضى القانوين كامل املسؤولية وبأدائه تعويضات خمتلفة فصدر حكم اب
بتحميل هذا األخري كامل املسؤولية وبأدائه تعويضا مع إحالل مؤمنته حمله يف 
األداء استأنفته شركة التامني وألغته حمكمة االستئناف وقضت برفض الطلب 

 .مبقتضى قرارها املطعون فيه 
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حيث يعيب الطالبون على احملكمة يف الوسيلتني األوىل والثانية ضعف 
 النعدامه وعدم اجلواب على دفوع منتجة ذلك أن احليثيتني التعليل املوازي

املعتمدتني يف إلغاء احلكم االبتدائي ورفض الطلب غري منسجمتني مع القانون 
وغري مرتكزتني على أساس سليم ألنهم ال ينازعون يف كون اهلالك هو السائق إال 

لعجلة وحىت أن احلادثة غري ناجتة عن خطأ منه بل حبدث فجائي وهو انفجار ا
على فرض أنه هو املتسبب يف احلادثة فهو ليس مؤمن له وإن كانت احلراسة 
الفعلية وسلطة الرقابة والتوجيه تكون بيد املؤمن له وأنه ليس مالك الناقلة وقد 
كان يستعملها بإذن مالكها وأنهم يعتربون غريا بالنسبة للمؤمن له ومل يكونوا 

ن السائق اهلالك مل يكن هو املؤمن له وقد أسسوا منقولني يف السيارة املؤمنة وأ
دعواهم انطالقا من األضرار الشخصية اليت  أصابتهم بوفاة موروثهم وهذا ما 

 وأنهم أثاروا هذه 13/12/88ذهب إليه الس األعلى يف قراره الصادر بتاريخ 
لفصل الدفوع يف كافة املراحل و متسكوا باالجتهاد املذكور الذي أول مقتضيات ا

 ش ن ع ت  وأن الدفع بانعدام التأمني جاء استثناء من القواعد املسلم بها 14
وأن االستثناء ال يقبل التأويل و ال التوسع فيه وينحصر أثره يف الضحية بصفة 
شخصية و ال يسري على ذوي حقوقه بسبب ما أصابهم من ضرر نتيجة وفاة 

لى فضال عن أن السائق هو غري موروثهم وهذا ما ذهب إليه اجتهاد الس األع
بالنسبة للمسؤول املدين وهو كذلك كما أثاروا أن حمكمة االستئناف بسطات 
أصدرت حكمني مماثلني وأن السائق غري ملزم بالتوفر على تأمني خاص يف حالة 
استعمال الناقلة بإذن مالكها ألن سلطة الرقابة والتوجيه تكون بيد املؤمن له وأن 

تحدث عنه الظهري هو املؤمن له خالف النازلة إال أن احملكمة مل السائق الذي ي
جتب عن هذه الدفوع اجلدية ومل تناقشها شركة التأمني اليت متسكت بقرارات 

 .ال تنطبق على النازلة فعرضت بذلك قرارها للنقض 
لكن فضال عن أن كل شخص مأذون له من املكتتب وصاحب الناقلة يف 

 كذلك مؤمنا له ولكن عن مسؤوليته املدنية أثناء وخارج حراستها وسياقتها يعترب
ع األمر الذي .ن.سري الناقلة املؤمن عليها طبقا ملقتضيات الفصل الثالث من ش

جيعل ما أثري بالوسيلة حول أن اهلالك مل يكن هو املؤمن له غري مستند على 
حيل رده وهو أساس وأنه ملا كان انفجار عجلة السيارة أمر ميكن توقعه و ال يست

بذلك ال يشكل حدثا فجائيا فإنه ملا كانت الدعوى يف النازلة تهدف إىل احلكم 
لفائدة الطالبني بتعويض عما أصابهم من أضرار من جراء وفاة موروثهم إثر 
حادثة سري يعترب هذا األخري مسؤوال عنها بصفة شخصية وأن مناط قيام 

مر ال يتعلق بتأمني خاص حىت الضمان أساسه املسؤولية عن احلادثة ألن األ
ميكن البحث يف قيامه مبعزل عن املسؤولية املدنية للمؤمن له عن احلادثة 
وباعتبار أن شركة التأمني إمنا حتل حمل هذا األخري مىت تبتت مسؤوليته املدنية 
اجتاه الغري وملا كان املسؤول عن احلادثة يف إطار القواعد العامة هو موروث 
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م يف إطار نفس القواعد يعتربون خلفا له يف حتملها فإن احملكمة الطالبني وأنه
ملا قضت برفض الطلب بعلة أن اهلالك هو الذي تسبب يف إحداث الضرر 
لنفسه يف الوقت اليت كانت له احلراسة الفعلية وأن احلادثة وقعت خبطئه لعدم 

 قيام اختاذه االحتياطات الالزمة لتفاديها تكون قد أسست قضاءها على عدم
العناصر املوجبة للتعويض طاملا أن احلادثة وقعت خبطإ اهلالك موروث 

 14الطالبني نفسه فلم يكن هناك جمال ألعمال ومناقشة مقتضيات الفصل 
ع فباألحرى التوسع يف تأويلها وكان قرارها لذلك معلال ومؤسسا وما .ن.ش

 .   بالوسيلة غري مؤسس

 األسباب هلذه
 .فض الطلب وبتحميل الطالب الصائر  بر األعلى الس قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

عائشة القادري :  السادةاملستشارين و بديعة ونيش الغرفة ةرئيس ةمن السيد
 احملامي العام مبحضر و مد أوغريس ورضوان املياوي وحممد فهيممقررة وحم

 عبد اللطيف  و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعلم العلوي حممد       السيد
 .رزقي 
 

 الكاتب                     املقرراملستشار                       الرئيس
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 1048قرار عدد ال
 07/04/2004: املؤرخ يف 

 3280/1/5/2003: عدداملدين لف امل
 

 اسرتجاع مصروفات – حادثة سري– صندوق مال الضمان ‐حادثة شغل 
 )ال(مدفوعة يف إطار حادثة الشغل 

الغاية من تأسيس صندوق مال الضمان هي محاية األشخاص املصابني من 
جراء حوادث السري يف حاليت انعدام التأمني أو فرار مرتكب احلادثة، وأن 

 .تصر عليهم أو ذوي حقوقهم الضمان يق

وبالتايل فإن دعوى املشغل أو مؤمنته على صندوق مال الضمان من أجل 
اسرتداد ما دفع للضحية أو ذوي حقوقه يف إطار حادثة الشغل تكون غري 

 . مقبولة ملخالفتها الغاية من تأسيس الصندوق 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

وراق امللف والقرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة حيث يستفاد من أ
 أن 98 / 10633 يف امللف املدين عدد 21/9/99االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

املطلوبة يف النقض شركة التأمني الرابطة اإلفريقية تقدمت مبقال أمام ابتدائية 
ن أخطار الدار البيضاء أنفا عرضت من خالله أنها تؤمن شركة أفري بالست م

 أصيب العامل 4/2/94حوادث الشغل اليت يتعرض هلا مستخدموها وبتاريخ 
برشيدة موالي احلسن عندما كان متوجها إىل عمله حبادثة سري مقرتنة حبادثة 

 .شغل ، مما جعل املدعية تؤدي له تعويضات يومية ومصاريف طبية وصيدلية 
 يعثر عليه فإنها توجه ونظرا إىل أن املتسبب يف احلادثة الذ بالفرار ومل

دعواها ضد صندوق مال الضمان السرتجاع مصروفاتها اليت أدتها نيابة عن 
 66 584 ، 19املسؤول عن احلادثة، طالبة احلكم عليه بأدائه هلا ما جممـوعه 

 .درهما مع الفوائد القانونية وأرفقت مقاهلا بعدة وثائق لتعزيز ادعائها 
مة الدرجة األوىل محلت احلارس القانوين وبعد متام اإلجراءات أمام حمك

 درهما 66 584 ، 19للسيارة اهول كامل املسؤولية وقضت بأدائه مبلغا قدره 
حبضور صندوق مال الضمان حبكم استأنفه صندوق مال الضمان استئنافا أصليا 
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واملدعية استئنافا فرعيا فأيدته حمكمة االستئناف مع تعديله باحلكم على 
 .الضمان بأداء املبلغ احملكوم به وهو القرار املطلوب نقضه صندوق مال 

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم االرتكاز على أساس وانعدام التعليل 
 23/2/1955 والقرار الوزيري املؤرخ يف 22/2/1955وخرق مقتضيات ظهري 

بدعوى أن املادة األوىل من الظهري املذكور وكذا املادة األوىل من قرار 
 تنصان على أن الطاعن مؤسسة عمومية أنشئت لتعويض األضرار 23/2/1955

اجلسدية اليت يتعرض هلا ضحايا  حوادث السري يف حالة انعدام التأمني أو فرار 
مرتكب احلادثة إذ يبقى هذا دائما ممكنا يف إطار قضايا حوادث السري دون غريها 

تجابة لطلب املطلوبة يف من احلوادث ، ولذلك فإن ما قضى به القرار من االس
النقض األوىل الرامي إىل اسرتجاع املصروفات اليت أنفقتها للضحية باعتبارها 
تؤمن املشغلة شركة أفري بالست املطلوبة الثانية يف إطار حوادث الشغل يف 
غري حمله ومل يطبق القانون تطبيقا سليما وخرق مقتضيات املادة األوىل من 

 مما جيعله عرضة 23/2/1955ادة األوىل من قرار  وكذا امل22/2/1955ظهري 
 1125للنقض خاصة أن هناك قرارا صادرا عن الس األعلى رفقته حتت عدد 

 قضى بنقض قرار استئنايف 10/5/1/94 287 يف امللف املدين عدد 3/7/97بتاريخ 
 .ضد الطاعنة يف حالة مماثلة 

نه بالرجوع إىل حقا ، فقد صح ما نعته الطاعنة على القرار  ذلك أ
 وخاصة فصله األول يتبني أن الغاية من تأسيس 22/2/1955مقتضيات ظهري 

صندوق مال الضمان هي محاية األشخاص املصابني يف أبدانهم من حوادث 
السري ، وبالتايل يستفاد من النص املذكور أن الضمان يقتصر على املصابني أو 

دوق املذكور بأية دعوى من أجل ذوي حقوقهم و ال حيق للغري الرجوع على الصن
اسرتداد ما يكون قد متت تأديته يف إطار احللول تبعا حلوادث الشغل ، ولذلك 
فإن حمكمة االستئناف ملا قبلت دعوى شركة التأمني املطلوبة األوىل املتعلقة 
باسرتداد ما دفعته يف إطار حادثة الشغل ضد الطاعن تكون قد خرقت 

 تركز قرارها على أساس فكان ما عابته الوسيلة واردا املقتضيات احملتج بها ومل
 . عليه ومربرا لنقضه 

وحيث إن من حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني إحالة القضية على 
 .نفس احملكمة للبت فيها طبقا للقانون 

 األسباب هلذه  
بنقض وإبطال القرار املطعون فيه وإحالة القضية  األعلى الس قضى

كمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون ، وحتميل املطلوبة على نفس احمل
 .األوىل الصائر  
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كما قرر إثبات  قراره هذا يف سجالت احملكمة املذكورة إثر القرار املطعون  
 .فيه  أو  بطرته  

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة . الس األعلى بالرباط العادية باجللساتبقاعة 

 حممد فهيم مقررا : السادةاملستشارين و بديعة ونيش الغرفة ةرئيس ةمن السيد
 احملامي العام مبحضر و وعائشة القادري وحممد أوغريس ورضوان املياوي

 . عبد اللطيف رزقي  و مبساعدة كاتب الضبط السيدة سعيدة بومزراكالسيد
 
 الكاتب                      املقرراملستشار                      لرئيسا
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 1488  قرار عددال
 12/05/2004: املؤرخ يف 

 1962/1/6/2003: عدداملدين لف امل
 
 العناصر اليت جيب – جمال ممارستها – مراجعة السومة الكرائية –كراء 

 من 5يها يف الفصل اعتمادها يف تقييم اخلصائص واملميزات املنصوص عل
 املتعلق بكراء األماكن املعدة للسكىن ولالستعمال 25/12/1980ظهري 

 .99‐63املهين املغري مبوجب قانون 
 حدد جمال 99‐63 املغري مبوجب قانون 80‐12‐25 من ظهري 5إن الفصل 

 من نفس الظهري 6ممارسة مراجعة السومة الكرائية يف حني حدد الفصل 
عاته يف حتديد الوجيبة الكرائية اجلديدة وهي ما جيب أن تتم مرا

التغيريات اليت أدخلت على خصائص ومميزات األماكن املكراة ،كما بني ما 
جيب اعتماده يف ذلك، وأن القرار املطعون فيه اعتمد على عدم إدالء 
املدعي مبا يفيد حصول التغيريات الواردة يف الفصلني اخلامس والسادس 

 أن احلكم املستأنف الذي ألغاه قد أشار يف حيثياته إىل املذكورين ، واحلال
أن اخلربة مل تكن حمل أي طعن وإىل أنه اعتبارا ملوقع العقار وعدد 
املرافق اليت حيتوي عليها وما توفر للمكرتي من مزايا واعتبارا لتطور 
الظروف االقتصادية العامة ومدى تأثريها على قيمة الكراء خالل املدة 

عرف املراجعة وعمال بالسلطة التقديرية املخولة للمحكمة اليت مل ت
 ،كما وقع تعديله وتتميمه ،مما يفيد ويؤكد وجود 80‐12‐25مبقتضى ظهري 

العناصر اليت جيب اعتمادها ،فجاء بذلك القرار املطعون فيه خارقا 
 . من قانون املسطرة املدنية345ملقتضيات الفصلني املذكورين وللفصل 
 امللكباسم جاللة 

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 يف شأن الوسيلة الثانية

 من 6 و 5 من قانون املسطرة املدنية والفصلني 345بناء على الفصل 
 . املغري 25/12/80ظهري 

 املذكور فإن قرارات حمكمة االستئناف جيب 345حيث إنه مبقتضى الفصل 
 6 و 5 مبقتضى الفصلني وأنه. أن تكون معللة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه 

 املغري فإن مراجعة السومة الكرائية مرهون حبصول 80‐12‐25من ظهري 
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تغيريات على خصائص ومميزات باألماكن املكراة من شأنها أن تعدل الشروط 
اليت على أساسها مت حتديد الوجيبة الكرائية اليت جيب أن تراعى اعتمادا على 

لرفاهية وحالة الصيانة والظروف االقتصادية موقع العقار وقيمته وقدمه ودرجة ا
 .العامة يوم تقدمي الطلب 

حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 
 566/02/7 يف امللف رقم 839 حتت عدد 21/11/2002االستئناف بالرباط بتاريخ 

 احملكمة أن الطالب حممد بن املكي بن الراضي قدم مقاال افتتاحيا أمام
 عرض فيه أنه مالك للعقار الكائن بزنقة 01‐2‐6االبتدائية بالرباط بتاريــخ 

 الطابق الثالث على ميني الصاعد باملدينة املذكورة ، وأنه 7طربية عمارة رقم 
 درهما ، 180أجره للمدعى عليه املطلوب عبد اللطيف الزياين مبشاهرة قدرها 

وأن العقار املذكور . تغيري منذ زمن بعيد وأن هذه السومة مل يطرأ عليها أي 
. يتوفر على كل الشروط الضرورية من تهوئة وإنارة إىل غري ذلك من املنافع 

ولذلك وجه إليه إنذارا برفعها إال أنه مل يستجب له طالبا احلكم برفعها إىل مبلغ 
 . وحتميله الصوائر 2000 درهم ابتداءا من دجنرب 1000

نازلة وأمرت احملكمة متهيديا بإجراء اخلربة حيث أجريت املسطرة يف ال
 درهما كسومة 350وضع اخلبري املنتدب لتقريره بامللف واملتضمن القرتاح مبلغ 

وأصدرت بعد ذلك . كرائية للمحل املذكور شهريا وقدم الطرفان مستنتجاتهما
. 13 يف امللف رقم 353 حتت عدد 27/12/01احملكمة املذكورة حكمـا بتـاريخ 

 درهما شهريا 350 قضى برفع سومة كراء احملل املذكور إىل مبلغ 32/2001
 وبتصفية الفرق بني السومتني عند صريورة احلكم 2001 فرباير 6ابتداءا من 

 .نهائيا وجبعل الصائر مناصفة بني الطرفني 
استأنف املدعى عليه احلكم املذكور استئنافا أصليا بسبب أن الفصل 

 املنظم للعالقة 6‐79 املعدل للقانون رقم 63‐99قم اخلامس من القانون ر
‐7 بتاريخ 4732التعاقدية بني املكري واملكرتي املنشور باجلريدة الرمسية عدد 

 ينص على أن طلب مراجعة الوجيبة الكرائية زيادة أو نقصان يقتضي أن 99‐10
واملدعى مل يربز يف . تطرأ تغيريات على خصائص ومميزات احملل املكرى 

كما أن خلربة . لبه التغيريات اليت طرأت على احملل ومربرات طلب الزيادة ط
املنجزة مل تربز هذه العناصر طالبا إلغاءه واحلكم تصديا برفض الطلب تطبيقا 

 %10 املذكور ، واحتياطيا حتديد السومة الكرائية اجلديدة بنسبة 5للفصل 
 .وجعل الصائر على املستأنف عليه 

دعي فرعيا بسبب أن الزيادة احملكوم بها هزيلة جدا كما استأنفه امل
باملقارنة مع ما توفره العني املكراة من منافع وبالنظر إىل موقعها وسط املدينة 
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 درهم مع احلكم بتصفيتها بعد صدور 1000طالبا رفع السومة احملكوم بها إىل 
 .قرار حمكمة االستئناف وحتميل املستأنف أصليا مجيع املصاريف 

لتاريخ أعاله أصدرت حمكمة االستئناف قرارها القاضي بإلغاء احلكم وبا
املستأنف واحلكم تصديا برفض الطلب وحتميل املستأنف الفرعي املصاريف 

 اشرتط يف فصليه اخلامس والسادس حلصول 99‐63بعلل منها أن قانون 
املراجعة بالزيادة أن تكون هناك تغيريات قد طرأت على خصائص احملل 

وأنه بالرجوع إىل وثائق امللف ومعطيات النازلة يتبني أن املستأنف . اته ومميز
الفرعي حني طلب برفع الوجيبة الكرائية حملل النزاع مل يدل مبا يفيد حصول 

مما يكون معه . التغيريات الواردة يف الفصلني اخلامس والسادس املذكورين 
واحلكم . ي يقتضي إلغاءه احلكم املستأنف فيما قضى به يف غري حمله األمر الذ

 .تصديا برفض الطلب 
 .وهذا هو القرار املطلوب نقضه 

 من 6و 5حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون خبرق الفصلني 
، وانعدام األساس 99‐63 املعدل مبوجب القانون رقم 1980‐12‐25ظهيـر 

رارات حمكمة ذلك أن ق.  من قانون املسطرة املدنية 345القانوين وخرق الفصل 
 املذكور 345االستئناف جيب أن تكون معللة كما هو منصوص عليه يف الفصل 

وأن احملكمة مصدرة القرار ألغت احلكم املستأنف وبعد التصدي برفض الطلب 
 اشرتط يف فصليه اخلامس والسادس حلصول املراجعة 99‐63بعلة أن قانون 

ائص احملل ومميزاته وأنه بالزيادة أن تكون هناك تغيريات قد طرأت على خص
بالرجوع إىل وثائق امللف ومعطيات النازلة يتبني أن املستأنف الفرعي حني 
طلب رفع السومة الكرائية حملل النزاع مل يدل مبا يفيد حصول التغيريات 
الواردة يف الفصلني اخلامس والسادس املذكورين ، وأنه من الواضح أن 

 ال تكتسي 99‐63 من قانون 6لوارد يف الفصل املقتضيات اليت جاء بها التعديل ا
صبغة آمرة وال نظاما عاما ومل تنزع السلطة التقديرية للقاضي بشأن حتديد 
القيمة الكرائية املتعلقة باملوقع ومدة اإلجيار اليت مل تعرف أية زيادة ، وحالة 

‐25  من ظهري5الصيانة واملرافق اليت تتوفر عليها العني املؤجرة ، وأن الفصل 
 يعطي احلق للمكري وللمكرتي يف إمكانية املراجعة كلما طرأت تغيريات 80‐12

على خصائص ومميزات األماكن املكراة من شأنها أن تعدل الشروط اليت 
 من نفس القانون الذي 6حددت على أساسها الوجيبة الكرائية مبقتضى الفصل 

جلديدة التغيريات اليت ينص على أن القاضي يراعي يف حتديد الوجيبة الكرائية ا
أدخلت على خصائص ومميزات األماكن املكراة معتمدا على موقع العقار وقيمته 
احلقيقية وقدمه ودرجة الرفاهية وحالة الصيانة والظروف االقتصادية العامة 

 قد 80‐12‐25 من ظهري 6وأنه يتضح من ذلك أن الفصل . يوم تقدمي الطلب 
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ا يف تقييم اخلصائص واملميزات املنصوص فسر العناصر اليت جيب اعتماده
 من نفس القانون وأن حمكمة مصدرة القرار قد عللت قرارها 5عليها يف الفصل 

 من قانون املسطرة املدنية 345تعليال فاسدا وخرقت مقتضيات الفصل 
  .80‐12‐25 من ظهري 6 و 5والفصلني 

حيح، ذلك حيث إن ما عابه الطالب على القرار املطعون فيه بالنقض ص
 وهو يقضي 99‐63 املغري مبوجب قانون 80‐12‐25 من ظهري 5أن الفصل 

بإمكانية املراجعة الكرائية لكل من املكري واملكرتي بغض النظر عن أي اتفاق 
خمالف زيادة أو نقصانا ، فإنه قد حدد جمال ممارسة هذه اإلمكانية خبصوص 

شأنها أن يعدل الشروط تغيريات على خصائص ومميزات األماكن املكراة من 
 من نفس الظهري قد 6اليت على أساسها مت حتديد الوجيبة الكرائية ، وأن الفصل 

حدد ما جيب أن تتم مراعاته يف حتديد الوجيبة الكرائية اجلديدة وهو التغيريات 
اليت أدخلت على خصائص ومميزات األماكن املكراة كما بني ما جيب اعتماده يف 

ار وقيمته احلقيقية وقدمه ودرجة الرفاهية وحالة الصيانة ذلك وهو موقع العق
والظروف االقتصادية العامة يوم تقدمي الطلب ، وأن القرار اعتمد على عدم 
إدالء املدعي مبا يفيد حصول التغيريات الواردة يف الفصلني اخلامس والسادس 

ياته إىل أن املذكورين ، واحلال أن احلكم املستأنف الذي ألغاه قد أشار يف حيث
اخلربة مل تكن حمل أي طعن وإىل أنه اعتبارا ملوقع العقار وعدد املرافق اليت 
حيتوي عليها وما توفر للمكرتي من مزايا واعتبارا لتطور الظروف االقتصادية 
العامة ومدى تأثريها على قيمة الكراء خالل املدة اليت مل تعرف املراجعة وعمال 

 كما وقع تعديله 80‐12‐25 للمحكمة مبقتضى ظهري بالسلطة التقديرية املخولة
وتتميمه مما يفيد ويؤكد وجود العناصر اليت جيب اعتمادها وفقا ملقتضيات 

 املذكور أيضا فجاء بذلك 5 املذكور يف إطار تطبيق مقتضيات الفصل 6الفصل 
 من قانون املسطرة املدنية 345القرار خارقا ملقتضيات نفس الفصلني للفصل 

 .معرضا للنقض وجاء 
 .ونظرا حلسن سري العدالة ومصلحة الطرفني 

 األسباب هلذه
 .ومن غري حاجة لبحث باقي ما أثري 

بنقض وإبطال القرار وإحالة القضية على نفس  األعلى الس قضى
احملكمة مصدرته ألجل البت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل املطلوب 

 .الصائر 
ذا بسجالت احملكمة املذكورة أعاله إثر القرار كما قرر إثبات قراره ه

 .املطعون فيه أو بطرته 
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 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

إدريس كثريي :  السادةيناملستشار و عبد احلق خالص الغرفة رئيسمن السيد 
 احملامي العام مبحضر و مقررا ، حممد خمليص ، احلسن أبا كرمي ، أمحد بلبكري

 .ة أمساء بلهامشي   الضبط السيدة و مبساعدة كاتب أمحد املوساويالسيد
 

  ةالكاتب                       املقرراملستشار                    الرئيس



 

61 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 
 
 
 
 
 

 الثانياحملور 

األحوال ن قرارات غرفة م

 امليراث الشخصية و
 



 

62 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 1158القـرار عـدد  
 30/11/2000:يف املؤرخ 

 206/2/1/98:امللف  الشرعي عدد 
 

 )نعم( أمر بالتسليـم – نقل الطفـل – النيابة العامة – الصفة –احلضانة 
للنيابة العامة الصفة إلقامة دعوى املطالبة بتسليم الطفل لوالدته 

نسا تطبيقا ألحكام االتفاقية املتعلقة حبالة األشخاص واألسرة املقيمة بفر
 .والتعاون القضائي املربمة بني اململكة املغربية واجلمهورية الفرنسية

يأمر القاضي يف الدولة اليت نقل إليها الطفل واحتفظ به فيها بتسليمه 
فورا بصفة وقتية إىل احلضن املمارس حلضانة الطفل الفعلية قبل 

 .عالنزا
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر امللف والقرار الصادر من حمكمة االستئناف بوجدة 

 أن وكيل امللك لدى 324/97 يف امللف عدد 125 حتت عدد 28/2/1988بتاريخ 
 مبقال ضد 11/6/1996احملكمة االبتدائية بوجدة تقدم أمام هذه األخرية بتاريخ 

 النقض عبد القادر السباعي ذكر فيه أن املدعى عليه املذكور قد انتزع طالب
الطفلني مهدي وأنيسة من أمهما بفرنسا وقام بنقلهما إىل املغرب بعيدا عنها مما 
يهدد حياتهما وصحتهما ويعرضهما ألمراض نفسية خطرية وأنه تطبيقا 

 فإنه يطلب 10/8/1981ملقتضيات االتفاقية املربمة بني املغرب وفرنسا بتاريخ 
احلكم على املدعى عليه بتسليم الطفلني إىل أمهما بصفة مؤقتة مرفقا املقال 

 وكتايب وزير العدل باملغرب 3/4/1995بكتاب وزير العدل بفرنسا مؤرخ يف 
 أجاب املدعى عليه بانعدام صفة وكيل 10/6/1996 و13/6/1996مؤرخني يف 

 من مدونة األحوال 99ذكورين بالفصل امللك وأنه ال ميكن لغري األشخاص امل
الشخصية املطالبة باحلضانة ويتعني مراعاة النظام العام خوفا من تربية 
الولدين على غري دين اإلسالم إذا سلما لوالدتهما األجنبية اجلنسية اليت مل تف 
بالتزامها بالدخول إىل املغرب ملتمسا رفض الطلب، وبعد انتهاء اإلجراءات 

 على املدعى عليه بتسليم الطفلني سباعي 10/4/1997 بتاريخ قضت احملكمة
 .مهدي وسباعي أنيسة إىل والدتهما فلورانس موريس تسليما مؤقتا
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فاستأنف احملكوم عليه احلكم املذكور مركزا طعنه على الدفع بعدم توفر 
النيابة العامة على الصفة القانونية لرفع هذه الدعوى وأن حضانة الطفلني حق 

قوقه مادامت العالقة الزوجية قائمة بينه وبني أمهما اليت مل تتقدم بأية من ح
دعوى لتسليمهما وأن ما قضت به حمكمة الدرجة األوىل فيه مساس خطري 
بالنظام العام املغريب وخرق سافر ملقتضيات الشريعة اإلسالمية وملدونة 

دهما الطاعن يف األحوال الشخصية ال سيما وأن الطفلني راضيان بالبقاء مع وال
بلده املغرب وهما ينشآن حاليا حتت رعايته نشأة إسالمية ويتمتعان بصحة 
جيدة ملتمسا إلغاء احلكم والتصدي بعدم قبول الدعوى واحتياطيا احلكم 
برفضها، وبعد جواب املستأنف عليه بتأكيد مقاله، وإدالء السيدة فلورانس 

 الولدين مهدي وأنيسة قد  أوردت فيها أن حضانة‐مذكرة جوابية–مورايس 
 املؤيد 3/11/1995أسندت إليها مبوجب األمر القضائي الصادر بفرنسا بتاريخ 

 والذي منح للمستأنف حق زيارة الطفلني ومنع 14/1/1997استئنافيا بتاريخ 
 ملتمسة تأييد 1995عليه نقلهما خارج فرنسا وأنها حمرومة من ولديها منذ سنة 

تدائية، عقب املستأنف بأن املتدخلة فلورانس أجنبية ما قضت به احملكمة االب
عن الدعوى طالبا إقصاء مذكرتها من وثائق امللف مع احلكم وفق مقاله فقضت 
حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف بعلة أن مذكرة جواب السيدة فلورانس 
يتعني صرف النظر عنها لعدم تدخلها يف الدعوى بكيفية صحيحة وأن صفة 

يل امللك يف إقامة الدعوى ثابتة استنادا إىل مقتضيات االتفاقية املغربية وك
الفرنسية اليت متنح الصالحية لقاضي الدولة اليت نقل إليها الطفل لألمر 
بتسليمه مؤقتا ألمه، وهذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف املستأنف 

سا رفض بواسطة دفاعه بوسيلتني أجاب عنهما املطلوب يف النقض ملتم
 .الطلب

 من قانون املسطرة املدنية 345خرق مقتضيات الفصل : الوسيلة األوىل 
النعدام التعليل، ذلك أن الطاعن متسك يف مجيع مراحل النزاع خبرق مقتضيات 
الفصل األول من نفس القانون بسبب انعدام صفة وكيل امللك يف التقاضي لعدم 

وغياب أي نص قانوين خيول له وجود أية عالقة بينه وبني موضوع الدعوى 
رفعها عالوة على عدم حصوله على إذن السلطة املركزية املنصوص عليه يف 
االتفاقية املعتمدة كما أن املستفيدة من القرار مل يسبق هلا أن طالبت بتسليم 
الطفلني أو كفلت غريها بذلك واحملكمة مل جتب عن هذا الدفع فجاء قرارها 

النعدامه، ومن جهة ثانية فإن القرار مل يصحح األخطاء ناقص التعليل املوازي 
اجلوهرية اليت شابت احلكم املستأنف يف منطوقه خبصوص االسم العائلي 
للطفلني وأمهما جبعله سباعي ولورانس فلورانس ماري عوض املضمن خطأ 
باحلكم وكذلك مل يشر القرار املذكور يف صدره إىل اسم املتدخلة يف النزاع 

لورانس ومل يتطرق إىل إعداد تقرير املقرر وإعفائه من تالوته من طرف السيدة ف
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 من قانون املسطرة 345‐342‐50الرئيس فخرق بذلك مقتضيات الفصول 
 .املدنية

لكن وعلى خالف ما تضمنته الوسيلة فإن القرار نص على أن تالوة 
فكان ما املستشار املقرر مل تقع بإعفاء من الرئيس بدون معارضة من األطراف 

بهذا السبب خمالفا للواقع وأن عدم إشارة القرار إىل اسم املتدخلة فلورانس 
موريس ال مصلحة للطاعن يف إثارته مادامت احملكمة قد صرفت النظر عن 
مذكرتها اجلوابية لعدم تدخلها يف الدعوى بصفة صحيحة وذلك استجابة لدفوع 

ء احلكم االبتدائي فهو الطاعن ويف شأن السبب املتعلق بعدم تصحيح أخطا
سبب جديد مل يثر أمام قضاة املوضوع فالتمسك به ألول مرة أمام الس 
األعلى غري مقبول وخبصوص ما أثري بالنسبة لصفة النيابة العامة فإنه طبقا 
ألحكام االتفاقية املتعلقة حبالة األشخاص واألسرة وبالتعاون القضائي املربمة 

 10/8/1981مهورية الفرنسية املوقعة بالرباط بتاريخ بني اململكة املغربية واجل
 14/11/1986 الصادر بتاريخ 183.197واملنشورة مبقتضى الظهري الشريف رقم 

فإن للسلطة املركزية املمثلة يف وزارة العدل يف الدولة اليت نقل إليها الطفل 
بة واحتفظ به فيها أن ترفع إىل السلطة القضائية املختصة عن طريق النيا

العامة طلبا بتسليم الطفل وأنه ملا كان من الثابت من وثائق امللف أن النيابة 
العامة مارست الدعوى احلالية بناء على الطلب الذي تلقته من وزير العدل 

 وبالتايل فإن احملكمة اليت 10/6/1996 املؤرخ يف 03969/2مبقتضى كتابه عدد 
 رفعهما باعتبار موضوعها منظما عللت قبول الدعوى بأحقية النيابة العامة يف

مبقتضى االتفاقية املشار إليها أعاله تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوين 
 .وعللته تعليال كافيا وتكون الوسيلة بدون أثر

عدم االرتكاز على أساس ذلك أن الفصل الرابع من : الوسيلة الثانية
دول عن تطبيق قانون إحدى االتفاقية املغربية الفرنسية ينص على إمكانية الع

الدولتني إذا كان منافيا للنظام العام يف الدولة األخرى ومن النصوص اليت 
تكتسي صيغة النظام العام قانون مدونة األحوال الشخصية والقرار املطعون 

 من 107‐99‐98فيه بتسليمه لطفلي الطاعن إىل أمهما قد خرق بذلك الفصول 
درة احملكوم لفائدتها على تربية احملضون القانون املذكور نظرا لعدم ق

باعتبارها غري مستقيمة وأجنبية ال تنتمي إىل أي دين وأخذها الطفلني من شأنه 
أن يضر مبستقبلهما الديين ويؤثر على سلوكهما ويؤدي إىل إصابتهما باألسى على 
فراق والدهما ويعسر على الطاعن مراقبة أحواهلما وحيرمه من حق حضانتهما 

خول له مادامت الزوجية قائمة بينه وبني أمهما، كما أن القرار مل يقرن التسليم امل
بأي أجل بفواته يسرتجع الطاعن طفليه من احلاضنة مما جعله غامضا 

 .ومستوجبا للنقض
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لكن حيث إن احملكمة املصدرة للقرار املطعون فيه قد عللت قضاءها 
رنسية اليت تنص على أن يأمر  من االتفاقية املغربية الف25مبقتضيات الفصل 

القاضي يف الدولة اليت نقل إليها الطفل واحتفظ به فيها بتسليمه فورا بصفة 
وقتية إىل احلاضن املمارس حلضانة الطفل الفعلية قبل النزاع وبذلك مل ميس 
القرار جوهر حق احلضانة ومل يطبق قانون الدولة الطالبة حىت تلزم احملكمة 

القانون للنظام العام املغريب، والنص الذي طبقته احملكمة ال برقابة منافاة هذا 
يوجب إقران األمر القاضي بإرجاع الطفل بأي أجل وبالتايل فإن القرار املطعون 
فيه معلل تعليال كافيا وموافق للقانون ومل خيرق النصوص احملتج بها وما 

 . بالوسيلة غري جدير باالعتبار

 هلذه األسباب
 .على برفض الطلب وحتميل رافعه الصائرقضى الس األ

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية للمجلس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 
من حممد السالوي رئيسا واملستشارين السادة وحممد وايف مقررا وعبد السالم 

 محد احلضري وحممد دغرب أعضاء ومبحضر احملامي العام السيد  أ‐اخلراز 
 .عبد الرمحان الفراسي ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عاليل

 
 رئيس الغرفة              املستشار املقرر                  كاتب الضبط
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 328القـرار عـدد  
 02/05/2002:يف املؤرخ 

 486/2/2/2001:امللف  الشرعي عدد 
 
  تنازع– التسجيل يف دفرت احلالة املدنية – ثبوت النسب –النسب 

لئن كان تقدير األدلة وتقييمها يرجع للمحكمة، فإن ذلك منوط بأن تربرها 
انتهت إليه بأسباب سائغة، واحملكمة ملا عللت اقتناعها بثبوت نسب الولد 

حلالة لوالده إىل املطلوب يف النقض بسند من القول بأنه مسجل بدفرت ا
بنفس االسم العائلي وانطالقا من احلجج املدىل بها دون أن تبني يف قرارها 
تلك احلجج وما  استخلصته منها يكون قرارها مشوبا بالقصور معرضا 

 .للنقض
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة وطبقا للقانون
  الصادر عن حمكمة486حيث تفيد أوراق امللف وحمتويات القرار عدد 

 أن املطلوب يف 825/00 يف القضية عدد 7/6/2001االستئناف بفاس بتاريخ 
 ادعى 2/3/1999النقض خبوز حممد تقدم أمام احملكمة االبتدائية بصفرو بتاريخ 

 مساه عبد 3/8/1973فيه أنه ازداد له من زوجته احملجوبة قريش ولد بتاريخ 
 وفاة أمه سلمه للطالبني ، وبعد2740الرحيم وسجله بدفرت احلالة املدنية عدد 

قصد رعايته والسهر على تربيته غري أنهما قاما بتغيري هويته ونسباه هلما ملتمسا 
احلكم بإثبات نسب ابنه املذكور إليه، وأرفق مقاله بدفرت احلالة املدنية املذكور 

 وتاريخ 941 وبعقد الزواج عدد 17/10/1998 وتاريخ 191ومبوجب لفيفي عدد 
 أجاب الطالبان بأنهما 28/7/1999 وتاريخ 733وجب لفيفي عدد  ومب10/4/1961

مل يسبق هلما أن تسلما أي طفل من املطلوب يف النقض وأن هلما ولدا يدعى 
 ومسجل بدفرت احلالة  27/12/1972أقدادة عبد الرحيم مزداد بالقنيطرة بتاريخ 

بن الذي يطالب املدنية بنفس التاريخ وال عالقة له باملطلوب يف النقض وأن اال
هذا األخري بإبطال نسبه مزداد بإقليم تازة، وبعد انتهاء املناقشة قضت احملكمة 
االبتدائية وفق الطلب استأنفه الطالبان وركزا استئنافهما على ما سبق أن أثاراه 
يف املرحلة االبتدائية وبعد استنفاذ أوجه  الدفع أنهت حمكمة االستئناف 

 القاضي بتأييد احلكم االبتدائي بعلة أن الولد حبوز اإلجراءات بإصدار قرارها
عبد الرحيم مسجل بدفرت احلالة  املدنية لوالده املطلوب يف النقض بتاريخ 

 وحيمل نفس اإلسم العائلي الذي حيمله هذا األخري وانطالقا من هذه 28/8/1973
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 فإن احلقيقة الثابتة ومن باقي احلجج املدىل بها من طرف املطلوب يف النقض
الطالبني ال سند هلما يقوم مقام تلك احلجج وأن استناد الطالبني إىل تسجيل 
الولد بدفرت احلالة املدنية ال يشكل حجة يف إثبات نسبه والقاعدة أن  البينة 

 .املثبتة مقدمة على النافية وهذا هو القرار املطعون فيه بوسيلتني 
 يف شأن الوسيلة الثانية
ى القرار املطعون فيه عدم ارتكازه على أساس حيث ينعى الطالبان عل

وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهما دفعا أمام احملكمة بأنهما مل 
يتسلما أي طفل من املطلوب يف النقض بقصد تربيته وأن ادعاء هذا األخري بهذا 
ا الشأن بقي جمردا إال أن احملكمة مل جتب على هذا الدفع كما دفعا بأن ولدهم

 ومت التصريح بهذا االزدياد 27/12/1972يدعي قدادة عبد الرحيم مزداد بتاريخ 
 يف حني أن الوالد املطلوب إثبات نسبه مزداد بتاريخ 30/12/1972بتاريخ 

 فكيف ميكن أن ينسبا إليهما طفال قبل وجوده ويسجالنه بدفرت 13/8/1973
 .أناحلالة املدنية، والقرار مل يورد أي تعليل بهذا الش

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه لئن كان تقدير األدلة وتقييمها يرجع 
للمحكمة فإن ذلك منوط بأن تربر ما  انتهت إليه بأسباب سائغة واحملكمة ملا 
عللت اقتناعها بثبوت نسب الولد خبوز عبد الرحيم إىل املطلوب يف النقض 

لده بنفس االسم  العائلي بسند من القول بأنه مسجل بدفرت احلالة املدنية لوا
وانطالقا من احلجج املدىل بها من طرف املستأنف عليه دون أن تبني يف قرارها 
تلك احلجج وما استخلصته منها واحلال أن الولد املطلوب إثبات نسبه مزداد يف 
تاريخ الحق عن ميالد الولد الذي يدعي الطالبان نسبه، تكون قد جعلت بذلك 

 .ر يف التعليل وقرارها معرضا للنقضقضاءها مشوبا بالقصو

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بنقض وإبطال القرار املطعون فيه وإحالة القضية 
وطرفيها على نفس احملكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون 

 .وحتمل املطلوب الصائر
ون كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة املصدرة للحكم املطع

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية للمجلس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 
من رئيس الغرفة السيد عبد السالم اخلراز رئيسا واملستشارين السادة أمحد 

دغرب وأمحد ملجاوي أعضاء ومبحضر احلضري مقررا وحممد وايف وحممد 
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احملامي العام السيد عبد الرمحان الفراسي ومبساعدة كاتب الضبط السيد 
 .يوسف االدريسي

 
 رئيس الغرفة              املستشار املقرر                  كاتب الضبط
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 537القـرار عـدد  
 11/7/2002:يف املؤرخ 

 75/2/2/2001: امللف  الشرعي عدد 
 

 من قانون 92 تطبيق الفصل ‐ زور فرعي‐ عقد اهلبة‐لقانون العربيا
 )نعم(املسطرة املدنية 

القانون العربي يوجب احرتام إرادة املوصي يف عقد اهلبة املنجز أمام 
 .عدلني عربيني إذا كان مستوفيا لشروطه القانونية

مصادقة احملكمة على عقد اهلبة دون إجراء مسطرة الزور الفرعي 
ال أن الفصل يف الدعوى يتوقف على املستند املذكور جيعل القرار واحل

 .خارقا لقاعدة مسطرية جوهرية
 باسم جاللة امللك

  .طبقا للقانونداولة املوبعد 
 الصادر عن الغرفة العربية 1727حيث تفيد حمتويات امللف والقرار عدد 
 أن 917/99 عدد  يف امللف6/9/00لدى حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

 احلكم 24/9/98الطاعنني ورثة موريس شرتيت ابن جوزيف التمسوا بتاريخ 
بتمكينهم من مرتوك موروثهم الذي استوىل عليه املطلوبون يف النقض إلياهو 
شرتيت وبنحاس شرتيت وأليس شرتيت ومزال شرتيت وإبطال عقد اهلبة املوثق 

يف حالة غيبوبة تامة بسبب مرض أثناء وجوده مبصحة األطلس بالدار البيضاء 
الكبد الذي أمل به وأفقده الوعي منذ دخوله املصحة إىل أن تويف بسببه حسب 
الثابت من الشهادتني الطبيتني املدىل بهما وتقدم املطلوبون مبقال مؤرخ يف 

 66 التمسوا فيه احلكم باملصادقة على عقد اهلبة املضمن حتت عدد 27/10/98
لتوثيق العربي بابتدائية أنفا وبعد ضم امللفني حكمت  قسم ا114سجل عدد 

احملكمة باملصادقة على اهلبة استأنفه الطالبون وطعنوا يف عقد اهلبة بالزور 
الفرعي فقضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم بعلة أن العقد املطعون فيه 

ى أجنز أمام عدلني عربيني عاينا حالة الوعي واإلدراك عند الواهب الذي أد
أمامهما اليمني التأييدي وال دليل يف امللف ما يثبت أنه كان يف حالة غيبوبة أثناء 
تلقيهما اإلشهاد عنه والشواهد الطبية املدىل بها متناقضة يف توارخيها مع فاتورة 
املصحة والوصية مستوفية لشروطها مادام اهلالك قد احتفظ لورثته مببلغ 

 .وجب احرتام إرادة املوصيرمزي من أمواله والقانون العربي ي
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يف الفرع الثالث من الوسيلة األوىل املستدل بها على النقض املتخذ من 
 من قانون املسطرة املدنية ذلك أنهم طعنوا أمام حمكمة 92خرق الفصل 

االستئناف بالزور الفرعي يف عقد اهلبة وبلغ مقاهلم للمطلوبني يف النقض الذين 
 يتمسكوا باملستند املطعون فيه مما يعتربون معه  دون أن13/6/00أجابوا جبلسة 

يف حكم املتخلني عنه ويتعني تنحيته من الدعوى واحملكمة حني صادقت عليه 
 .تكون قد خرقت مقتضيات الفصل املشار إليه أعاله وعرضت قرارها للنقض

 من 92حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه مبوجب الفصل 
د األطراف أثناء سريان الدعوى يف أحد املستندات املقدمة م إذا طعن أح.م.ق

بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل يف الدعوى ال 
يتوقف على املستند املذكور وإذا كان األمر خبالف ذلك انذر القاضي الطرف 

امللف أن الذي قدمه ليصرح مبا إذا كان يريد استعماله أم ال والثابت من أوراق 
الطاعنني تقدموا أمام احملكمة املصدرة للقرار للمطعون فيه مبقال بالطعن 
بالزور الفرعي يف عقد اهلبة الذي استدل به املطلوبون يف النقض الصادر 
لفائدتهم عن موروث الطالبني واحملكمة حني قضت باملصادقة عليه دون أن 

 وما يليه من قانون 92ل جتري مسطرة الزور الفرعي املنصوص عليها يف الفص
املسطرة املدنية تكون قد خرقت قاعدة مسطرية جوهرية أضر بالطاعنني 

 .وعرضت بذلك قرارها للنقض
وحيث إنه ونظرا حلسن سري العدالة ارتأى الس إحالة النازلة على نفس 

 .احملكمة للبت فيها طبق القانون

 هلذه األسباب
ار املطعون فيه وبإحالة النازلة قضى الس األعلى بنقض وإبطال القر

على نفس احملكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وحتميل 
 .املطلوبني الصائر

كما قرر إثبات قراره هذا بسجالت احملكمة املصدرة له اثر احلكم 
 .املطعون فيه أو بطرته

 أعاله وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور
بقاعة اجللسات العادية للمجلس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 
 من رئيس الغرفة السيد عبد السالم اخلراز رئيسا واملستشارين السادة 
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حممد وايف مقررا أمحد احلضري وحممد دغرب وأمحد ملجاوي أعضاء، ومبحضر 
اعدة كاتب الضبط السيد احملامي العام السيد عبد الرمحان الفراسي ومبس

 .يوسف اإلدريسي

 
 كاتب الضبط  املستشار املقرر  رئيس الغرفة
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 15القـرار عـدد  
 14/01/2004:يف املؤرخ 

 222/2003:امللف  الشرعي عدد 
 
 )نعم( تقدير النفقة –) ال( التنازل –كفالة 

تكون احملكمة قد عللت قرارها تعليال كافيا حني اعتربت من جهة، أن 
نازل عن كفالة البنت املكفولة غري ذي موضوع طاملا أن الكافل يلتزم الت

بالرعاية واإلنفاق عليها، ومن جهة أخرى حني راعت يف تقدير نفقة 
 . من قانون األحوال الشخصية 119املكفولة مقتضيات الفصل 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 الصادر عن 613ر املطعون فيه رقم حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرا
 أنه بتاريخ 113/2002/7 يف امللف رقم 11/7/2002حمكمة االستئناف بفاس بتاريخ 

 تقدمت املدعية شجراوي فاطمة بواسطة نائبها مبقال إىل احملكمة 13/6/2001
االبتدائية بنفس املدينة تعرض فيه أنها زوجة املدعى عليه بوقايدي لغزاوي 

 وسبق له أن 1992 بتاريخ فاتح يوليوز 64 ص 89 النكاح عدد حممد حسب رسم
تبىن الطفلة املسماة هبة عدناين عمرها حوايل ثالث سنوات حسب رسم كفالة 

 غادر بيت الزوجية 30/2/2001 ، ويف 18/4/1998 بتاريخ 14 ص 15وتنزيل عدد 
ه وترك زوجته العارضة ومكفولته عرضة للضياع والتشرد ملتمسة احلكم علي

بأن يؤدي هلا واجب نفقتها ونفقة البنت املكفولة املسماة هبة العدناين حسب 
تقدير احملكمة مع األخذ بعني االعتبار أنه ميسور احلال والنفاذ املعجل وأرفقت 
مقاهلا بصور للعقدين املذكورين ولورقة معلومات حول الوضعية املادية 

 .وبشهادتني عقاريتني للمدعى عليه وبعقد ازدياد املكفولة املذكورة 
وأجاب املدعى عليه بواسطة نائبه بأن مغادرته بيت الزوجية كانت ألسباب 

أنه مل يعد قادرا على مسايرة املدعية يف طلباتها اليت ال حد هلا بينما هو : أهمها 
 درهم ، وألنه مريض نفسيا ال 1250,90جندي متقاعد معاشه الشهري هو 

يرتدد على األطباء للعالج ، وأنه يقدم تنازال عن يستطيع االستقرار يف مكان و
كفالة البنت هبة ألنه مل يعد قادرا على كفالتها ، وما جاء يف مقال املدعية بأنه 
ميسور احلال هو من خياهلا، وليس له إال معاشه املذكور ، وما جتود به عليه 

نازل أسرته من مساعدات ملتمسا حتديد نفقة املدعية حسب معاشه وأدىل بت
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عن كفالة وبشهادة طبية وبشهادة معاشه ، وانتهت اإلجراءات بصدور احلكم 
 على املدعى عليه بأدائه للمدعية 1509/01 يف امللف رقم 11/10/2001بتاريخ 

 درهم شهريا ابتداء 800زوجته نفقتها ونفقة مكفولته هبة عدناين حسب مبلغ 
ليه بواسطة نائبه استئنافا  إىل التنفيذ ، فاستأنفه احملكوم ع30/2/2001من 

أصليا كما استأنفته املدعية بواسطة نائبها استئنافا فرعيا وقضت حمكمة 
االستئناف بتأييد احلكم املستأنف مبقتضى القرار املطلوب نقضه من طرف 
الطالب بواسطة نائبه مبقال يتضمن وسيلتني متخذتني من عدم اجلواب عن 

ش مضمومتني ، ذلك أن .أ. من م119 وسيلة من وسائل الدفاع وخرق الفصل
الطالب أثار ابتدائيا واستئنافيا بأنه مريض نفسيا وأدىل بشهادة طبية على ذلك 
وأنه تنازل عن كفالة البنت هبة لفائدة زوجته اليت تكفلت هي أيضا بها يف رسم 
الكفالة ، إال أن حمكمة االستئناف مل جتب على هذا الدفع ومل تشر إليه، كما 

 الصواب ملا اعتربت أن الطاعن يتقاضى راتبا ال بأس به من وظيفته، مع جانبت
أنه أدىل بشهادة رمسية تفيد أنه أحيل على املعاش ، وأن املبلغ الذي يتقاضاه 

 درهم ال يكفيه حىت للعالج من مرضه ، وأن احملكمة 1250عن ذلك جد هزيل 
ال بأس به من وظيفتها مصدرة القرار رغم اقتناعها بأن الزوجة تتقاضى راتبا 

باجلندية وأنها ملزمة باإلنفاق هي أيضا على املكفولة لكونها التزمت بذلك يف 
 درهم نفقة للبنت 400رسم الكفالة ، أيدت احلكم االبتدائي الذي قضى حبسب 

 درهم املعاش الذي حيصل عليه الطالب فتكون يف تناقض 1250هبة من مبلغ 
 . مما جيعل قرارها معرضا للنقض  املذكور119واضح وخرق للفصل 

لكن حيث إن احملكمة املطعون يف قرارها قدرت الوثائق املدىل بها يف 
امللف مبا هلا من سلطة يف ذلك ، وثبت لديها مما استخلصته منها أن ما متسك 
به الطالب من تنازله عن كفالة البنت هبة ال يرتكز على أساس، طاملا أنه التزم 

نفة فرعيا برعايتها واإلنفاق عليها مبوجب رسم الكفالة عدد هو وزوجته املستأ
 غري ذي 331 ص 273 لذلك يضحى ما متسك به من الرجوع عدد 333 ص 346

اعتبار ، كما أن ما الحظه حول املبلغ احملكوم به ال سند له ، إذ املبلغ املذكور 
يتقاضيان مناسب جدا حلال الطرفني ووضعيتهما املادية واالجتماعية بصفتهما 

راتبا ال بأس به من وظيفتهما باجلندية ، إضافة إىل أن املستأنفة فرعيا ملزمة 
هي األخرى باإلنفاق إىل جانب زوجها على املكفولة لكونها التزمت بذلك يف رسم 
الكفالة ، معتربة كذلك صورة لورقة معلومات حول الوضعية املادية للطالب 

 وشهادتني عقاريتني 25/3/1998اس بتاريخ والصادرة عن مقاطعة البوعنانية بف
 ، فتكون احملكمة لكل ما ذكر قد 54553 وعدد 4837تتعلقان بالرمسني عدد 

ش فيما قضت به وعللت قرارها تعليال .أ. من م119راعت مقتضيات الفصل 
 .كافيا مما تكون معه الوسيلتان على غري أساس 
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 األسباب هلذه
 .حتميل الطالب الصائر برفض الطلب و األعلى الس قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 عالل العبودي املستشارين السادةوالسيد حممد الدردايب   رئيس الغرفةمن
 و حممد الصغري اجماظ وفريد عبد الكبري أعضاء –  ابراهيم القفيفة–مقررا 
 ة ومبساعدة كاتبفطومة مصباحي عمراين ة السيدة العامة احملاميمبحضر

 .اآلنسة جناة مروانالضبط 
 

 الرئيس                  املستشار املقرر                    كاتبة الضبط
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 226القـرار عـدد  
 28/04/2004 :يف املؤرخ 

 727/2/1/2003: الشرعي عدد امللف  
 

   ‐)ال( االعتمـاد على أسبـاب غري سـائغة – تعليل ‐التطليق للضرر
 )  نعم(نقصـان يف التعليل –عدم اجلواب على دفوع اخلصوم 

اعتماد احملكمة يف تطليق املطلوبة للضرر على أسباب غري سائغة، 
خلصوم يعترب وخمالفة ألحكام الشرع والقانون، وعدم جوابها عن دفوع ا

 .نقصانا يف التعليل املوازي النعدامه، مما جيعل قرارها معرضا للنقض 
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 الصادر عن 954حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه رقم 

  أنه2235/8/2003 يف امللف رقم 21/10/2003حمكمة االستئناف مبراكش بتاريخ 
 تقدمت املدعية ماريا بكار أمني بواسطة نائبها مبقال إىل 3/1/2003بتاريخ 

احملكمة االبتدائية بنفس املدينة تعرض فيه أنها متزوجة باملدعى عليه خملص 
 وأنها وقعت يف خالف 3/10/1992عبد احلي حسب رسم النكاح املنجز بتاريخ 

نوات ، حسبما هو ثابت معه فطردها من بيت الزوجية منذ ما يزيد عن ثالث س
من تصرحيه مبحضر الضابطة القضائية والذي اتهمها فيه بالزىن مع صديق 
العائلة وزبون للعارضة ، وذلك حينما احضر الشرطة فألقت عليهما القبض 

 ومبقتضاه أحيلت 860مبطعم الكونتوار حسبما هو ثابت من خالل احملضر عدد 
الذي تابعها بالتحريض على الدعارة يف العارضة على وكيل امللك بهذه احملكمة 

 الذي صدر فيه احلكم بتاريخ 4744/2002امللف اجلنحي التلبسي عدد 
 قضى برباءتها من التهمة املنسوبة إليها ، وعلى الرغم من ذلك ، 6/5/2002

وإمعانا من املدعى عليه يف إضرار العارضة وتشويه مسعتها ومسعة عائلتها 
أعاد طرح النزاع على حمكمة الدرجة الثانية اليت استأنف احلكم املذكور و

 يف امللف اجلنحي عدد 23/10/2002 بتاريخ 10954أصدرت قرارا حتت عدد 
 قضى بتأييد احلكم االبتدائي ، ملتمسة مالحظة أن الضرر الذي 3525/2002

أصيبت به ثابت من خالل الوثائق واألحكام املرفقة مبقاهلا واحلكم تبعا لذلك 
 من مدونة األحوال 56ا للضرر وفقا ملا تنص عليه مقتضيات الفصل بتطليقه

 وحملضر 15062/1992الشخصية  وأرفقت مقاهلا بصورتني لعقد نكاحها عدد 
 وأجاب 10954/1992 وبنسخة قرار جنحي عدد 860/8الضابطة القضائية عدد 
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املدعى عليه بواسطة نائبه بأن املدعية كانت قد ضبطت مع رجل أجنيب 
ى مائدة الطعام ويف عز الليل يف مطعم يرتاده كل طالب للمتعة واهلوى ، وعل

وحتسب أن براءتها قد نالت قوة القضية املقضية دون أن تفصح عن وضع 
ملفها أمام الس األعلى للنظر فيه ، وتناست ما قبل ضبطها أنها استصدرت 

استصدر العارض قرارا استئنافيا قضى بنفقتها وحتوزت مبا حكم هلا به ، كما 
 حكما قضى بالرجوع إىل بيت الزوجية وامتنعت من العودة 20/3/2000بتاريخ 

 وحلكم وحملضرين إليه ، ملتمسا رفض طلبها وأدىل بصور لقرارين استئنافيني
مث أمرت احملكمة بإجراء حبث ومت إجنازه وأدىل الطرفان مبستنتجاتهما حوله 

 21/8/2003 يف امللف رقم 14/4/2003خ وانتهت اإلجراءات بصدور احلكـم بتاري
بتطليق املدعية من املدعى عليه طلقة واحدة بائنة للضرر ، فاستأنفه هذا 
األخري بواسطة نائبته ، وعاب عليه جمانبته للصواب وانعدام أساسه القانوين ، 
واخلطأ يف قياس حالة على أخرى ، وأكد ما أثاره ابتدائيا من دفوع ، ملتمسا إلغاء 

كم املستأنف واحلكم برفض طلب املستأنف عليها ، وأجابت هذه األخرية احل
بواسطة نائبها ملتمسة تأييد احلكم االبتدائي ، وبعد تعقيب املستأنف أمرت 
حمكمة االستئناف بإجراء حماولة الصلح بني الطرفني ومت إجنازه ، وانتهت 

، وهذا هو القرار اإلجراءات بإصدار احملكمة قرارها بتأييد احلكم املستأنف 
 من طرف الطالب بواسطة نائبه مبقال يتضمن وسيلتني املطلوب نقضه

فسلمت كتابة الضبط بهذه الغرفة نسخة من املقال إىل نائب املطلوبة األستاذ 
 حسب شهادة التسليم املدرجة بامللف ومل 3/3/2004الزيتوين عبد النيب بتاريخ 

 .يقدم جوابا عنه 
ثانية املتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد فيما خيص الوسيلة ال

األطراف ممثال يف انعدام تعليل القرار ، ذلك أنه سبق للطالب أن أحني بالالئمة 
على املطلوبة لكونها جنحت جنوحا غريبا ملا جالست شخصا أجنبيا عنها 
ولكون هذه االسة متت خارج نطاق العمل التجاري وبعيدة عن زمانها 

لذين هما دكان للتجارة وسحابة النهار وذلك يف اهلزيع األخري من الليل ومكانها ال
وعلى مائدة العشاء مبطعم حانة الكونتوار املوجودة مبدينة مراكش وعلى نغمات 
املوسيقى وضياء الشموع الذابلة ويف جو رومانسي، وأبدى الطالب استنكاره 

إلصاقه التهمة بها أو واستياءه من هذه االسة ، دون أن يتجاوز ذلك إىل 
ماذا كانت : توجيهه القذف هلا وطرح الكثري من االستفهامات والدفوع حول 

تنتظر الزوجة من زوجها وقد شاهد ما شاهد وهل أصابها مبكروه عندما عاين ، 
وهل من املنطق أن يفهم استنكار الزوج هلذا السلوك على أنه رمي للزوجة 

 من العدل أن يبىن على هذا الفهم اخلاطئ باخليانة وقذف هلا بالزىن ، وهل
اإلضرار مث التطليق ، وهل كان استنتاجا قانونيا أن يبىن احلكم مث القرار على 
هذا التوجه ليعلن عن اإلضرار مث التطليق ، وقد أبدى الطالب استغرابه من أن 
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ار يتجاهل القضاء األويل مث القرار األعلى درجة الذي آثر أن يسري يف نفس املس
أن ما نسب إىل الزوجة من عالقة غري شرعية مع : يف حيثياته خاصة عندما قال 

املسمى يوسف سعيد الذي ضبط معها ال يتجاوز حدود عالقة عمل ليس إال ، 
من غري أن يالحظ أن عالقة العمل الميكن أن تتجاوز املكتب التجاري نهارا، وأن 

أن تنتقل تلك العالقة إىل الليل من املستهجن شرعا وعادة ، ويف ظل زواج قائم 
وطاولة املطعم وتناول الطعام والشراب يف جو شاعري عند اهلزيع األخري من 
الليل لذلك فإن القرار بإغالقه باب احلوار بشأن كل ما قيل يكون قد أضفى 
على حيثياته غموضا يف املضمون و هشاشة يف املنطوق جيعل الس يعلن 

اب عن أقوال اخلصوم يشكل علة وجيهة للحكم الرأي فيه بأن عدم اجلو
 .بالبطالن 

حقا لقد تبني صحة ما عابته الوسيلة الثانية على القرار املطعون فيه، 
 من قانون املسطرة املدنية فإن كل حكم جيب أن 345ذلك أنه مبقتضى الفصل 

يكون معلال تعليال كافيا وإال كان باطال وأن عدم اجلواب عن دفوع اخلصوم 
ترب نقصانا يف التعليل يوازي انعدامه ، وأن احملكمة املطعون يف قرارها قد يع

 8د/860استندت فيما قضت به إىل حمضر الضابطة القضائية مبراكش عدد 
 وإىل القرار اجلنحي الصادر عن نفس احملكمة بتاريخ 8/4/2002بتاريخ 

رد  موضحة أن املستأنف جتاوز جم3525/02 يف امللف عدد 23/10/2002
االحتجاج على تصرف زوجه بتقدميه شكاية وتنصيبه مطالبا باحلق املدين 
ضدها ، إال أن احملكمة أبرأت ساحتها مما نسب إليها ، وأن عالقتها مع املسمى 

 سعيد ال تتجاوز حدود عالقة العمل ، وأنها تضررت ضررا بليغا يربر فيوس
ة األحوال الشخصية ،  من مدون56ا ملقتضيات الفصل قمطالبتها بالتطليق طب

دون أخذها بعني االعتبار الضرر املدعى به من طرف الطالب عند ضبطه على 
الساعة احلادية عشرة ليال زوجه املطلوبة حسبما باحملضر املذكور وهي 
جتالس رجال أجنبيا عنها هو املسمى يوسف سعيد يف مطعم الكونتوار مبراكش 

كما مل جتب عن دفعه بأن عالقة العمل دون أن يوجه إليها أية تهمة أو قذف ، 
مع الشخص املذكور الميكن أن تنتقل من املكتب التجاري نهارا إىل ذلك 
املطعم ويف اهلزيع األخري من الليل ، وأنه كان حمقا يف استنكاره ملا شاهد من 
جمالسة زوجه املطلوبة لرجل أجنيب عنها يف ذلك املكان والزمان وتقدميه 

فيقها وتدخله يف املسطرة اجلنحية اليت فتحت ضدهما ، وأنه لشكايته ضدها ور
تبني مما ذكر أن تعليل احملكمة املربر لتطليق املطلوبة للضرر بنته على أسباب 
غري سائغة، خمالفة ألحكام الشرع والقانون مما جيعل قرارها معرضا للنقض 

 . املذكور أعاله 345خالفا ملا تستوجبه مقتضيات الفصل 
 . حسن سري العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس احملكمة وحيث إن
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 األسباب هلذه
بنقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها  األعلى الس قضى

على نفس احملكمة لتبت فيها  من جديد طبقا للقانون وإعفاء املطلوبة من 
 .الصائر 

للحكم املطعون كما قرر  إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة املصدرة 
 .فيه أو بطرته 

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 عالل العبودي املستشارين السادةوالسيد حممد الدردايب   رئيس الغرفةمن
 و أعضاء فريد عبد الكبري و حممد الصغري اجماظ – القفيفةابراهيم  ‐مقررا 
 ة ومبساعدة كاتبفطومة مصباحي عمراين ة السيدة العامة احملاميمبحضر

 .اآلنسة جناة مروانالضبط 
 

 ة الضبط          كاتب                      املقرراملستشاررئيس الغرفة          
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 231القـرار عـدد  
 28/04/2004:يف املؤرخ 

 655/2/1/2003: امللف  الشرعي عدد 
 

 ‐ الدفع بعدم صحته‐  للفيف بعدم صالحية الطاعنة للحضانة‐حضانة
 )ال( سقوطها ‐عدم الرد على هذا الدفع 

 .من شروط قبول شهادة الشاهد أن ال يكون متهما يف شهادته ‐
استناد احملكمة للقول بعدم صالحية الطاعنة للحضانة إىل شهادة  ‐

لفيف، دون ردها على الدفع بعدم صحة ما شهد به الشهود، يف حني كان 
على احملكمة أن تقوم بإجراء حبث يف النازلة وتقيم هذه الشهادة وفق 
الفقه، خاصة بعدما أصبحت تلك الشهادة مشوبة باالسرتابة والتهمة إثر 
ه الطعن يف صحتها، مما جيعل قرارها ناقص التعليل املنزل منزلة انعدام

 .ويعرضه للنقض
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 الصادر عن 273حيث يستفاد من مستندات امللف  ومن القرار فيه رقم 

 أن هورش امساعيل 24/2003 بامللف 13/5/2003حمكمة االستئناف باجلديدة يف 
ملدعى  بنفس املدينة يعرض فيه انه طلق ااحملكمة االبتدائيةتقدم مبقال إىل 

عليها هورش غريبة بعد أن اجنب معها أربعة أوالد وهم جنيم وثورية وفتيحة 
ونعيمة ، فأصبحت هي احلاضنة هلؤالء األوالد إال أنها غري مستقيمة لكونها 
تتعاطى الفساد أمام احملضونني وترتكب مجيع األفعال املخلة باألخالق احلميدة 

األثر السيء على تربية  الشيء الذي سيكون له 77حسب املوجب عدد 
 من مدونة 98احملضونني وأخالقهم وهو ما يعد خرقا ملقتضيات الفصل 

األحوال الشخصية  هلذا يلتمس احلكم بإسقاط حضانتها على هؤالء األوالد 
 من مدونة األحوال الشخصية  وأدىل 99وتسليمهم له طبقا ملقتضيات الفصل 

قامت بها احملكمة االبتدائية وعدم باملوجب املذكور ، وبعد اإلجراءات اليت 
 بامللف 18/9/1998جواب املدعى عليها عن مقال الدعوى قضت بتاريخ 

 بإسقاط حضانة املدعى عليها على أوالدها نعيم وثورية وفتيحة ونعيمة 354/98
وتسليمهم لوالدهم املدعي فاستأنفته املدعى عليها وأسست استئنافها على أن 

 الذي استندت إليه احملكمة ساقط عن درجة االعتبار 77املوجب اللفيفي عدد 
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 من القانون اجلنائي 490ألن جنحة الفساد ال تثبت بشهادة الشهود طبقا للفصل 
وأن اجلرائم ال تثبت إال حبكم قضائي وأن هذا املوجب مستبعد ألنه ال يعقل أن 

 املستأنف متارس امرأة الفساد أمام أوالدها والشهود لذلك التمست إلغاء احلكم
واحلكم تصديا برفض الطلب وقضت حمكمة االستئناف بعدم قبول االستئناف 

 7/5/2002 بتـاريخ 423شكال ونقضه الس األعلى مبقتضى قراره عدد 
 بعلة أن حمكمة االستئناف استندت يف قضائها 387/2/2/2001بامللـف عـدد 

 على شهادة التسليم بعدم قبول االستئناف شكال لوقوعه خارج األجل القانوين
غري موقعة من طرف العون الذي قام بالتبليغ ، وبعد تقدمي الطرفني 
مستنتجاتهما بعد النقض قضت حمكمة اإلحالة بتأييد احلكم املستأنف مبقتضى 
القرار املطلوب نقضه من طرف الطالبة بواسطة نائبها مبقال يتضمن سببا 

 من قانون املسطرة املدنية 345وحيدا متخذا من قصور التعليل وخرق الفصل 
 من القانون اجلنائي 490واإلخالل بأصول احملاكمات اجلنائية وخرق الفصل 

 .وقواعد الفقه امع عليها 
حقا حيث إنه من املقرر فقها أن من شروط قبول شهادة الشاهد أن ال 
: يكون متهما يف شهادته ، فقد روي عن اإلمام مالك أن عمر بن اخلطاب قال 

جتوز شهادة خصم وال ظنني والطاعنة دفعت بكون ما شهد به شهود اللفيف ال
 من معاينة تعاطيها الفساد أمام أوالدها وأمامهم مستبعد وخمالف للعادة 77عدد 

مما جيعل تلك الشهادة مشوبة باالسرتابة والتهمة ، وحمكمة القرار ملا استندت 
لحضانة دون الرد على هذا إىل هذه الشهادة للقول بعدم صالحية الطاعنة ل

الدفع بإجراء حبث يف النازلة وتقييم هذه الشهادة وفق الفقه وبتت يف النازلة 
على ضوء ذلك يكون قرارها ناقص التعليل املنزل منزلة انعدامه مما يعرضه 

 .للنقض 
 .وحيث إن حسن سري العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس احملكمة 

 األسباب هلذه
بنقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها  األعلى سال قضى

على نفس احملكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وحتميل املطلوب الصائر 
. 

كما قرر  إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة املصدرة للحكم املطعون 
 .فيه أو بطرته 

يخ املذكور أعاله  صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاربه و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 حممد الصغري املستشارين السادةوالسيد حممد الدردايب   رئيس الغرفةمن
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 و أعضاء فريد عبد الكبري إبراهيم القفيفة و – عالل العبودي ‐اجماظ مقررا 
 ة ومبساعدة كاتبفطومة مصباحي عمراين ة السيدة العامة احملاميمبحضر

 .اآلنسة جناة مروانالضبط 
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 405القـرار عـدد  
 28/07/2004:يف املؤرخ 

 407/2/1/2003: امللف  الشرعي عدد 
 
 أداء ميني اإلنكار مع إعمال ‐ عدم وجود إثبات‐ نزاع حول أمتعة‐الشوار

 .قاعدة النكول
أخذت أمتعتها املذكورة برسم ادعاء الطاعن أن املطلوبة يف النقض قد 

شوارها و ال بينة له على ذلك ، يوجب على احملكمة أن  حتكم بيمني 
و "اإلنكار اليت طلبها املدعي مع إعمال قاعدة النكول ، لقول املتحف 

، إال أن احملكمة مل حتكم " املدعى عليه باليمني، يف عجز مدع عن التبيني
ار أخذها حلوائجها، مما تكون معه قد بذلك، رغم استمرار املطلوبة يف إنك

 .أخطأت يف تطبيق الفقه والقانون وجعلت قرارها معرضا للنقض 
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 الصادر 269حيث يؤخذ من وثائق امللف و من القرار املطعون فيه رقم 

 انه 345/2002 يف امللف رقم 2003‐4‐9عن حمكمة االستئناف بوجدة بتاريخ 
 تقدم املدعى بكاوي جنيب بواسطة نائبه مبقال إىل احملكمة 2001‐5‐22بتاريخ 

االبتدائية بنفس املدينة يعرض فيه أنه كان متزوجا باملدعى عليها فاحتة هداج و 
أجنب معها ابنتني هما فاطمة الزهراء و إسراء و نظرا لسوء معاملتها له طلقها 

 58/2001السيد قاضي التوثيق يف األمر رقم  و حدد هلا 2001‐3‐13بتاريخ 
الواجبات املرتتبة عن ذلك و اليت استكثرها العارض نظرا لوضعيته املزرية ألنه 

 درهم كما ينفق على طفلني له 2551.68موظف بسيط دخله الشهري ال يتعدى 
‐26  الصادر بتاريخ 58/2001مع امرأة أخرى ملتمسا احلكم مبراجعة األمر رقم 

 درهم و املتعة من 1000 درهم إىل 1500 و ذلك بتخفيض نفقة العدة من 2001‐3
 درهم حسب 400 درهم إىل 700 درهم و نفقة البنتني من 1000 درهم إىل 2000

 درهم لكل واحدة منهما و النفاذ املعجل و أرفق مقاله بصورة طبق األصل 200
 لشهادة أجره  و بنسخة األمر املذكور و بصورة38/2001لرسم طالقها عدد 

 تقدمت املدعى عليها بواسطة نائبها 2001‐7‐9الشهــري، وبتاريخ 
مبستنتجات مع مقال مضاد  مفادهما أن ما يزعمه املدعي ال يشفع له باملرة 
ألنه باإلضافة إىل وظيفته له مدرسة للتعليم األوىل و أنها بعد مغادرتها بيت 

 3074/1993سم شوارها عدد الزوجية تركت أثاثها و حوائجها املذكورة بر
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ملتمسة يف الطلب األصلي تسجيل أن العارضة قبضت كالئ صداقها عند 
 درهم 950طالقها   ويف الطلب املضاد احلكم لفائدتها بواجب احلضانة يف مبلغ 

 درهم و متكينها من حوائجها املسطرة بالشوار 2500و توسعة األعياد حبسب 
 عليه الصائر و حتديد مدة اإلكراه يف مع النفاذ املعجل و حتميل املدعى

األقصى ، و أرفقت مقاهلا بعقدي ازدياد بنتيها ، و انتهت اإلجراءات بصدور 
 يف الطلب األصلي مبراجعته 591/2001 يف امللف رقم 2001‐10‐6احلكم بتاريخ 

 و ذلك بالتخفيض من 2001‐2‐26 الصادر بتاريخ 58/2001األمر القضائي رقم 
 درهم شهريا لكل 300 فاطمة الزهراء و إسراء جبعلها حمددة يف نفقة البنتني

 درهم ، و حتميلها الصائر و رفض باقي الطلب ، يف الطلب 350واحدة بدال من 
 درهم 120املضاد بأداء املدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا أجرة احلضانة 

نية حسب  مع االستمــرار و توسعة األعياد الدي2001‐6‐14شهريا ابتداء من 
 مع االستمرار و النفاذ 2001‐6‐9 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب 1000مبلغ 

املعجل و الصائر و اإلجبار يف األدىن و رفض باقي الطلبات، فاستأنفته املدعية 
بواسطة نائبها و أكدت ما أثارته ابتدائيا من دفوع ملتمسة إلغاء احلكم املستأنف 

ائيا و أجاب املستأنف عليه بواسطة نائبه ملتمسا و احلكم وفق املطلوب ابتد
تأييد احلكم املستأنف و انتهت اإلجراءات بإصدار حمكمة االستئناف قرارها 
بإلغاء احلكم املستأنف جزئيا ، و بعد التصدي احلكم عليه بأدائه للمستأنفة 

  توثيق وجدة1993‐3‐3 بتاريخ 1 كناش 3074شوارها الوارد يف عقد الشوار عدد 
عينا و قيمة ملا تلف منـه و بتأييده يف الباقي مع تعديله بتحديد أجرة احلضانة 

 درهم شهريا لكل واحدة منهما و 350 درهم شهريا و نفقة البنتني يف 150يف 
الصائر على املستأنف عليه و هذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف هذا 

ه املطلوبة بواسطة نائبها األخري بواسطة نائبه مبقال يتضمن وسيلة أجابت عن
 .مبذكرة ترمي إىل رفض الطلب 

و حيث يعيب الطالب القرار املذكور بوسيلة متخذة من خرق حقوق الدفاع 
و عدم االرتكاز على أساس قانوين ذلك أن القرار املطعون فيه خرق حق الدفاع 

كورة و خاصة ملتمسه الرامي إىل توجيه اليمني إىل املطلوبة حول األمتعة املذ
برسم الشوار ، ألنها أثناء حضورها جللسة الطالق مل تصرح للسيد قاضي 
التوثيق باألمتعة و برسم الشوار ، و أكد العارض بأن املطلوبة غادرت بيت 
الزوجية و أخذت معها مجيع أمتعتها املضمنة فيه ، لذلك فإن القرار املطعون 

 . للمطلوبة مل يرتكز على أساس قانوين عندما رفض توجيه اليمني
حقا لقد صح ما نعته الوسيلة على القرار  املطعون فيه ، ذلك أن الطاعن 
يدعي أن املطلوبة يف النقض قد أخذت أمتعتها املذكورة برسم شوارها عدد 

 فهو مدع بأنها أخذت حوائجها  و ال بينة له على ذلك ، و هي مدعى 3074/93
ها املدعي بأنها مل تأخذ حوائجها مع عليها ، فعليها إذن ميني اإلنكار اليت طلب
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إعمال قاعدة النكول ، لقول املتحف و املدعى عليه باليمني، يف عجز مدع عن 
التبيني ، و مبا أن احملكمة مصدرة القرار مل حتكم بيمني اإلنكار رغم طلب 
الطاعن هلذه اليمـني و استمرار املطلوبة يف إنكارها أخذها حوائجها فإنها تكون 

أت يف تطبيق الفقه والقانون يف هذا الشأن مما جيعل قرارها معرضا قد أخط
 .للنقض خبصوص الشوار 

 .  و حيث إن حسن سري العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس احملكمة

 األسباب هلذه
بنقض القرار املطعون فيه خبصوص الشوار الوارد  األعلى الس قضى

 وجدة و إحالة القضية و طرفيها على  توثيق1 كناش 3074يف عقد الشوار عدد 
 . نفس احملكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و إعفاء املطلوبة من الصائر 

املذكور  بالتاريخ   صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة وبه     
  اجللسات   بقاعة  أعاله

 رئيس كبة منو كانت اهليئة احلاكمة مرت. العادية بالس األعلى بالرباط
 عالل العبودي مقررا املستشارين السادةو: الغرفة السيد حممد الدردايب رئيسا 

 ومبحضر احلسن اوجموض وامحد احلضري  أعضاء ‐  حممد الصغري اجماظ –
اآلنسة جناة  الضبط ة ومبساعدة كاتبة ايدي لطيفة  السيدة العامةاحملامي
 .مروان 
 

     طة الضبكاتب                      املقرراراملستش  رئيس الغرفة           



 

85 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 408القـرار عـدد  
 28/07/2004:يف املؤرخ 

 542/2/1/2003: امللف  الشرعي عدد 
 

 – سقـوط احلق يف احلضـانة ‐ أجل السنة –زواج احلاضنة ‐حضانة
 )نعم(ظفر األب باحملضون 

 وعلى األب أن تكون احلاضنة قد أسقطت حقها يف احلضانة بزواجها بأجنيب،
 من 106يطالب حبقه يف احلضانة قبل مرور السنة اليت نص عليها الفصل 

مدونة األحوال الشخصية ، إال أنه ميكن لألب أن يبادر إىل استعمال حقه هذا 
من : " قبل مرور السنة بدون دعوى قضائية، ألن األصل كما يقول الشيخ خليل 

وهذه ".  وأمن فتنة ورذيـلة قدر على شيء فله أخذه إن يكن غري عقوبة
املسالة تعرف عند الفقهاء مبسالة الظفر، مبعىن أن اإلنسان إذا كان له حق عند 
غريه وقدر على أخذه ، فإنه جيوز له أخذ ذلك منه ، وهذا ما قام به الطاعن 
عندما أخذ حقه قبل مرور سنة باعتبار أن املطلوبة قد أسقطت حضانتها 

 .باختيارها 

 ة امللكباسم جالل
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 الصادر 329حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه رقم 
 يف امللف الشخصي عدد 2003 ‐3‐25عن حمكمة االستئناف مبراكش بتاريخ 

 أن املدعى عبد اللطيف الربيعي قدم أمام احملكمة االبتدائية بنفس 2003‐230
 1999‐6‐9أنه طلق املدعى عليها ليلى موقس بتاريخ املدينة مقاال عرض فيه 

 وأن مفارقته ‐ 407وبقي حاضنا لبنته منها زينب حسب املوجب عدد 
 ألزمه بتسليم البنت املذكورة لوالدتها وأن 2002‐4‐4استصدرت حكما بتاريخ 

مفارقته تزوجت بأجنيب ، والتمس احلكم بإسقاط حضانتها عن البنت زينب ، 
أجابت املدعى عليها مبذكرة مع مقال مضاد ، أوردت فيها بأن وتسليمها له 

البنت زينب توجد حتت حضانتها وأن ما تضمنه اإلنذار االستجوايب ال أساس له 
من الصحة ، وأنه مل يدل بعقد النكاح إلثبات زواجها بأجنبــي ، ويف املقال 

 نفقة بنتها منه  مل يؤد هلا1999‐6‐9املضاد فإن املدعى ومنذ أن طلقها بتاريخ 
 درهم 400زينب وأجرة حضانتها رغم أن قاضي التوثيق حدد نفقتها يف مبلغ 

 درهم شهريا ابتداء من 400شهريا ، والتمست احلكم عليه بأدائه هلا نفقة حسب 
 درهم شهريا ابتداء من نفس 400 ، وأجرة حضانتها حبسب 1999‐6‐1تاريخ 
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د األجوبـة والردود واإلجراءات التاريخ إىل حني سقوط الفرض شرعا، وبع
قضت احملكمة يف املقال األصلي بإسقاط حضانة املدعى عليها عن البنت 
زينب ، وإسنادها لوالدها ، ويف املقال املضاد احلكم على املدعى عليه بأدائه 

 إلـى  1999‐6‐9 درهم شهريـا ابتـداء من 400للمدعية نفقة بنتها زينب حسب 
 إىل تاريخ هذا احلكم استأنفه الطرفان فتمسك 2002‐6‐5  وابتداء من2000‐7‐1

املطلق بأن املطلقة ال تستحق ما حكم به من نفقة وأجرة حضانة البنت زينب 
لكون هذه األخرية ظلت تعيش حتت حضانته هو منذ تاريخ الطالق ،   ومتسكت 

 106املطلقة بأن حق مفارقها يف احلضانة قد سقط طبقا ملقتضيات الفصل 
 مدونة األحوال الشخصية ، لكونه علم بزواجها بأجنيب ملدة تزيد عن السنة من

والنصف من تاريخ مطالبته باحلضانة ، وذلك حسب تصرحيه مبحضر الشرطة 
 الذي أدىل به هو ، وأن عدم استجابة احلكم لطلب أجرة احلضانة منذ 825عدد 

دونة األحوال  من م103 يعد خرقا للفصل 1999‐9‐10انتهاء عدتها بتاريخ 
 من نفس القانون باعتبار أن نفقة 126الشخصية إضافة إىل خمالفته للفصل 

األبناء واجبة على اآلباء إىل حني زواج البنت وبعد األجوبة والردود وانتهاء 
اإلجراءات قضت احملكمة بقبول االستئنافني شكال وموضوعا بإلغاء احلكم 

 واحلكم من جديد برفض الطلب ، املستأنف فيما قضى به من إسقاط احلضانة
وتأييده يف الباقي مع تعديله جبعل املستأنفة ليلى مستحقة لنفقة بنتها عن 

 إىل تاريخ احلكم 2001‐5‐23 ومـن   2000‐8‐22 إىل 1999‐6‐9املدة من 
 إىل تاريخ 2001‐5‐23 ومن 2000‐8‐22 إىل 1999‐9‐9وأجرة احلضانة من 

ون فيه بالنقض من طرف الطالب عبد اللطيف احلكم ، وهذا هو القرار املطع
الربيعي بواسطة حماميه عبد اجلليل العلمي مبقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة 

 . ومل جتب 2004‐4‐8من فساد التعليل توصلت املطلوبة بتاريـخ 
 الوسيلة الوحيدة املتخذة من فساد التعليل الذي هو مبثابة انعدامه وهي 

وجه األول املتخذ من فساد التعليل ، ذلك أن الطالب ذات وجهني فيما خيص ال
ومبجرد علمه بزواج مفارقته ليلى موقس بأجنيب غري قريب حمرم من بنته منها 
زينب ، وقبل مرور شهر واحد عن هذا الــزواج أخذ بنته املذكورة حلضانتها 

  من 99بعد أن انتقل إليه حق احلضانة تلقائيا حسب الرتتيب املذكور يف الفصل 
مدونة األحوال الشخصية مما دفع باملطلوبة إىل تقدمي شكاية إىل النيابة العامة 
مبراكش متهمة إياه باختطاف البنت زينب ، وأثناء االستماع إليه من طرف 

 ، وخالل شهر 1999‐6‐9الضابطة القضائية صرح بأنه طلق املطلوبة بتاريخ 
 إىل مراكش وتسلم البنت  تزوجت هذه األخرية بأجنيب وتوجه2000يوليوز 

املذكورة من أمها عن طيب خاطرها ، وهذا دليل على أنه مل يسكت خالل 
 الذي هو تاريخ زواجها بأجنيب ، وتاريخ 2000املدة الفاصلة بني شهر يوليوز 

دعوى إسقاط حضانتها عن البنت املذكورة وأن هذه األخرية ظلت يف حيازته 
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 إىل أن سلمها للمطلوبة بواسطة النيابة 2000‐8‐28وحتت حضانـته ونفقته منذ 
  وبالتايل فإن ما جاء يف القرار املطعون فيه من أن 2002‐6‐5العامة بتاريخ 

 ومل يتقدم بدعوى إسقاط 2000الطالب علم بزواج املطلوبة منذ شهر يوليوز 
 أي بعد مرور ما يقرب 2002‐6‐12حضانة املطلوبة عن بنتها زينب إال بتاريخ 

 . يعترب تعليال فاسدا الذي هو مبثابة انعدامه وتعرض بذلك للنقضالسنتني
حقا لقد صح ما نعته الوسيلة على القرار املطعون ذلك أن املطلوبة ملا 

 من 105تزوجت بأجنيب فإنها تكون قد أسقطت حقها يف احلضانة طبقا للفصل 
حمرم مدونة األحوال الشخصية الذي ينص على أن زواج احلاضنة بغري قريب 

من احملضون أو وصى عليه يسقط حضانتها ومن مث فإن األب ملا بادر إىل اخذ 
احملضونة ، فإنه يكون قد استعمل حقه قبل مرور السنة اليت نص عليها الفصل 

 من مدونة األحوال الشخصية الذي يقول سكوت من له احلق يف احلضانة 106
قد توصل إىل حقه بدون مدة سنة بعد علمه بالدخول يسقط حضانته، ولو كان 

دعوى ألن األصل أن من قدر على شيء فله أخذه كما يقول الشيخ خليل ، من 
وهذه املسالة . قدر على شيء فله أخذه إن يكن غري عقوبة وأمن فتنة ورذيـلة

تعرف عند الفقهاء مبسألة الظفر، مبعىن أن اإلنسان إذا كان له حق عند غريه 
ه أخذ ذلك منه ، وهذا ما قام به الطاعن عندما وقدر على أخذه ، فإنه جيوز ل

أخذ حقه قبل مرور سنة باعتبار أن املطلوبة قد أسقطت حضانتها باختيارها ، 
ومن جهة أخرى فإن احملكمة ملا قضت على الطاعن بالنفقة ، وأجرة احلضانة 
عن املدة اليت كانت فيها البنت يف حيازة الطاعن، فإنها تكون قد عللت قرارها 

 . عليال ناقصا الذي هو مبثابة انعدامه ، وتعرض بذلك للنقضت
 . وحيث إن حسن سري العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس احملكمة 

 األسباب هلذه
بنقض القرار املطعون فيه فيما خيص رفض  األعلى الس قضى      

طلب إسقاط احلضانة  عن املطلوبة يف النقض ، وفيما خيص كذلك نفقة 
جرة احلاضنة عن املدة اليت كانت فيها البنت عند الطاعن وحتميل الطاعن وأ

 .نصف الصائر ، وإعفاء املطلوبة من النصف اآلخر 
 بقاعة أعاله      و به صدر القرار و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ 

 منو كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللسات
  احلسن اجموض مقررا  املستشارين السادةورئيس الغرفة السيد حممد الدردايب  
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 حممد الصغري اجماظ  وامحد احلضري  أعضاء ‐ عالل العبودي ‐
اآلنسة  الضبط ة ومبساعدة كاتبة ايدي لطيفة  السيدة العامة احملاميومبحضر

 .جناة مروان 
 

 طة الضبكاتب                      املقرراملستشاررئيس الغرفة           
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 الثالثاحملور 

 من قرارات الغرفة التجارية
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 746  القـرار عـدد
 22/05/2002:يف املؤرخ 

 843/2000: امللف التجاري عدد 
 

 مينع ‐ مسطرة التسوية – صعوبة املقاولة ‐القرض العقاري والسياحي
 )ال( استمرار احليازة –) منع(الدائن من ممارسة أية وسيلة التنفيذ 

إن كانت حيازة العقارات املرهونة قررت للقرض العقاري والسياحي 
 من أجل استيفاء دينه من 17/12/68مبقتضى املرسوم امللكي املؤرخ يف 

دخل العقار، فإن إقرار القرار بعدم أحقيته يف استخالص دينه بعد احلكم 
 بيده، إذ بسقوط السبب يسقط بالتسوية القضائية يتناىف وإبقاء احليازة

 .املسبب الذي هو احليازة
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث  يستفاد من مستندات  امللف ، ومن القرار  املطعون فيه الصادر 

 يف امللف رقم 22/2/2000عن حمكمة االستئناف  التجارية مبراكش بتاريخ 
م تقدمت  مبقال  مفاده أن رئيس احملكمة  أن الطالبة شركة نيو السال99/2000

 أمرا أذن 152/98 يف امللف عدد 1997 ماي 7االبتدائية  بأكادير  أصدر  بتاريخ 
 20مبقتضاه للمطلوب القرض العقاري والسياحي حبيازة العقار الكائن بشارع 

والعقار املشيد عليه املركب ) فندق املدينة بالص ( غشت املشيد عليه مركب 
وتسيريهما إىل حني استيفاء دينه إال أن ) نادي السالم اكرم( احي املسمى  السي

 يوليوز 16احملكمة التجارية وبناء على طلب تقدم به املطلوب أصدرت بتاريخ 
  حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية يف حقها مع حتديد  تاريخ 99

سابقة  لتاريخ صدور التوقف  عن الدفع بصفة مؤقتة يف الثمانية عشر شهرا ال
احلكم ، ومبا أن هذا احلكم يرتتب عليه وبقوة القانون متابعة نشاط  املقاولة  
بعد احلكم ووقف ومنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب  ديون نشأت 
قبل احلكم ومنع كل إجراءات التنفيذ ، ومبا أن حق املطالبة حبيازة العقارات 

ألقساط السنوية املنتهى  أجلها طيلة فرتة التسيري املرهونة قصد تسيريها وا
يعترب من وسائل التنفيذ املخولة ملؤسسة  القرض املقبولة فإنه يرتتب على فتح 
مسطرة التسوية القضائية  إيقاف هذه الوسيلة بدورها ووضع حد حليازة 

( املطلوب والتمست األمر  بوضع حد حليازة القرض العقاري والسياحي 
 لعقاراتها وتسيريه  لفندقي املدينة بالص ونادي السالم اكدير واألمر )املطلوب
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بإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه قبل تنفيذ األمر الذي أذن حبيازتها فأصدر 
السيد رئيس احملكمة التجارية أمرا استعجاليا استجاب مبقتضاه للطلب ألغته 

 . حمكمة االستئناف  التجارية وحكمت برفض الطلب 
 شأن الوسيلة الفريدة ،يف 

 من مدونة 653حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون  فيه  خرق املادة 
 املتعلق 17/12/68 من املرسوم امللكي املؤرخ يف 59 و 58التجارة والفصلني 

م وانعدام التعليل وعدم .م. من ق345بالقرض العقاري والسياحي  والفصل 
 احلكم القاضي بفتح التسوية  القضائية  االرتكاز على أساس قانوين ذلك أن 

مينع ويوقف كل إجراءات التنفيذ على املنقوالت أو العقارات سواء انصب على 
حجز حتفظي  أو تنفيذي ذلك  فيما خيص الديون املرتتبة على املقاولة بتاريخ 
سابق  عن فتح مسطرة الديون القضائية كما أن احليازة املخولة ملؤسسات 

 من املرسوم املذكور ماهي سوى إجراء من 59ولة مبقتضى  املادة القرض املقب
إجراءات التنفيذ املباشرة يف حني إن مسطرة معاجلة صعوبات املقاولة سواء 
تعلق األمر مبسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية يرتتب على احلكم 

الستمرار يف دعوى بفتحها  وبقوة القانون منع الدائن من إقامة دعوى جديدة أو ا
قائمة تعلقت مبنقوالت أو عقارات وسواء انصب على حجز تنفيذي أو حتفظي 

ومبنطق القياس ميكن  القول أنه إذا تعلق األمر  بوسيلة تنفيذية مثل تسليم  
 لصاحل القرض العقاري  17/12/68احليازة  املقررة مبقتضى مـرسوم 

هذا احلكم يتعارض  مع استمرارية والسياحي فإن قاعدة اإليقاف تسري  عليها و
التدابري التنفيذية أو مواصلتها بعد إيقافها  وأن معرفة  نشاط املؤسسة اليت 
علل بها القرار املطعون فيه وجوب استمرار  احليازة ال تأثري له على سقوطها 
كمظهر للتنفيذ املباشر ألن الغاية  منها هو احلصول على الديون املستحقة 

 وأنه بسقوط العلة يسقط  املعلول مما يعرضه للنقض خلرقه على املقرتض
املقتضيات القانونية املذكورة وعدم جوابه على املستنتجات املقدمة بهذا 

 .اخلصوص
حيث متسكت الطالبة يف مذكرة جوابها على املقال االستئنايف  بأنه  يرتتب 

ائن من إقامة على فتح مسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية  منع الد
 يف دعوى جارية  وممارسة أية وسيلة للتنفيذ أو ردعاوي جديدة أو االستمرا

 لصاحل املطلوب تسري 68االستمرار فيه ومن مت فتسلم احليازة املقرر مبرسوم 
عليه قاعدة الوقف ألن التسلم إمنا هو وضع مادي لليد من الدائن على العقار 

وط علة وضع اليد تسقط  احليازة ، غري إلجناز حجز  تنفيذي على دخله وبسق
أن القرار املطعون فيه رد ذلك بأن ليس يف املدونة ما يفيد أن فتح مسطرة 

 وأن حكم التسوية قرر تكليف 68التسوية يؤدي إىل رفع احليازة املقررة مبرسوم 
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السنديك مبراقبة عمليات التسيري وهو يعلم أن املطلوب هو احلائز ويعترب يف 
س املقاولة وأن احليازة وإن كانت أصبحت غاية يف مضمونها إال أنه حكم رئي

يبقى للحائز مع ذلك صالحية تقدمي مصلحة يف االستمرار فيها أو التخلي عنها ، 
 من أجل 68يف حني أنه إذا كانت احليازة قررت للمطلوب مبقتضى مرسوم 

طلوب يف استيفاء دينه من دخل العقار فإن إقرار القرار بعدم أحقية امل
استخالص دينه بعد احلكم  بالتسوية القضائية تتناىف وبقاء احليازة بيده إذ 
بسقوط السبب يسقط املسبب الذي هو احليازة مما يكون معه القرار فاسد 

 .التعليل املنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض 
وحيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة امللف 

 .حملكمة املصدرة له على نفس ا

  األسبابهلذه
بنقض القرار املطعون فيه ، وبإحالة امللف على  األعلى الس قضى

 أخرى طبقا للقانون ، ة له  للبت فيه من جديد بهيئةنفس احملكمة املصدر
 .وبتحميل املطلوب يف النقض الصائر 

 كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املصدرة له ، إثر احلكم
 .املطعون فيه أو بطرته 

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 عبد الرمحان مزور : السادةاملستشارين و  حممد بناين الغرفرئيسمن السيد 
 مبحضر و مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكالنيت مقررا و عبد اللطيف 

ة فتيحة  الضبط السيدة ومبساعدة كاتبة فاطمة احلالق احملامي العام السيد
 . موجب   

 
 :ةالكاتب:                      املقرراملستشار:                     الرئيس
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 845القـرار عـدد  
 12/06/2002:يف املؤرخ 
 1407/01: ري عدد امللف التجا

 
  أجل رفع السقوط– التصريح بالدين– دائن عادي–التسوية القضائية 

 من مدونة التجارة، 690الدائن العادي يستفيد بدوره من مقتضيات املادة 
إن أثبت أن سبب عدم التصريح بدينه داخل األجل املنصوص عليه 

يت اعتربت أن واحملكمة ال.  من نفس املدونة ال يعود إليه 687باملادة 
 يهم فقط الدائنني احلاصلني لضمانات أو عقود 690األجل الوارد باملادة 

ائتمان إجياري الذي يتم إشعارهم من طرف السنديك، وأن املستأنف ال 
يدخل يف زمرتهم لكونه دائنا عاديا، تكون قد أولت املادة املذكورة تأويال 

  .خاطئا أدى خلرق مقتضياتها وعرضت قرارها للنقض
 باسم جاللة امللك

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

 أن 248/01 يف امللف عـدد 01‐5‐22حمكمة االستئناف التجارية مبراكش بتاريخ 
أنه صدر : الطالب تقدم بطلب إىل قاضي املنتدب باحملكمة التجارية عرضا فيه

ومت " ج ب اليت " ضى بفتح مسطرة التسوية القضائية يف مواجهة شركة حكم ق
 وأنه مل يكن على علم بهذه 00‐3‐8نشر هذا احلكم باجلريدة الرمسية بتاريخ 

 درهم 63.538,18املسطرة ، واحلال أن له دينا على الشركة املذكورة يقدر مببلغ 
 م ت يتقدم 690ق الفصل وأنه يف نطا. مما اضطر معه إىل تقدمي دعوى باألداء 

ملتمسا . بهذا الطلب داخل أجل السنة من تاريخ نشر احلكم باجلريدة الرمسية 
التصريح بقبول دينه وتسجيله ضمن كتلة الدائنني مع تكليف السنديك بالقيام 
باإلجراءات الضرورية للمحافظة على دينه ، فأصدر القاضي املنتدب أمره 

. ت . م690لطالب بعلة خرق مقتضيات الفصل القاضي برفض الطلب استأنفه ا
 .فأيدته حمكمة االستئناف

ذلك أن . حيث يعيب الطاعن القرار يف وسيلته الوحيدة خرق القانون 
ت . م690تعليل حمكمة االستئناف لقرارها جاء بعيدا عن مقتضيات الفصـل 

 ممارسة بأنه ميكن" اليت ال حتتاج إىل تأويل علما بأنه ورد فيها بصريح النص 
 "دعوى رفع السقوط داخل أجل السنة املوالية لتاريخ نشر حكم فتح املسطرة 
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 تنقضي الديون اليت مل يصرح بها ومل تكن موضوع دعوى رامية إىل رفع 
السقوط وأن هذا الفصل مل يرد حكرا على الدائنني احلاملني لضمانات أو عقد 

. ك للقيام بالتصريح بديونهم ائتمان اجياري الذين يتم إشعارهم من طرف السندي
ولكنه جاء عاما حيمي كذلك من مل يتسن له القيام بتصرحيه أمام السنديك 

وأنه يستفاد من الفصل . داخل أجل الشهرين من تاريخ نشر حكم فتح املسطرة 
املذكور أن أجل الشهرين يبتدئ من تاريخ النشر وميدد إىل سنة حتت طائلة 

دها وخرق الفصل املذكور جيعل القرار عرضة سقوط احلق بصفة نهائية بع
 .للنقض

 690حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة حول صفة الدائنني الواردة بالفصل 
ت ، الذي ينص على أنه حينما ال يتم القيام بالتصريح داخل اآلجال احملددة .م

 إذا ت ال يقبل الدائنون يف التوزيعات واملبالغ اليت مل توزع إال. م687يف املادة 
رفع القاضي املنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح 

 بالسقوط الدائنون الذين مل يشعروا شخصيا خرقا هوال يواج....  إليهم دال يعو
وال ميكن ممارسة دعوى رفع السقوط إال داخل ..." ت . م686ملقتضيات املادة 

فصفة الدائنني " سطرة أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح امل
املذكورين بالفصل أعاله بالفقرة األوىل تهم الدائنني العاديني وكذا احلاملني 
لضمانات أو عقود ائتمان اجياري إال أن الذين يتم إشعارهم شخصيا هم هؤالء 
اآلخرين أي احلاملني لضمانات أو عقد ائتمان اجياري مت شهرهما كما نص على 

لطالب بصفته دائنا عاديا يستفيد كذلك من مقتضيات ت وا. م686ذلك الفصل 
ت إن أثبت أن سبب عدم التصريح بدين داخل األجل املنصوص . م690الفصل 

 بأن األجل <<ت ال يعود إليه واحملكمة بتعليلها لقرارها . م687عليه بالفصل 
ت يهم الدائنني احلاملني لضمانات أو عقود ائتمان . م690الوارد يف الفصل 

اري والذين يتم إشعارهم شخصيا من قبل السنديك وأن املستأنف ال يدخل اجي
  تكون قد أولت الفصل املذكور >>ضمن زمرة هؤالء الدائنني لكونه دائنا عاديا 

أدى إىل خرق مقتضياته وأساءت تعليل قرارها مما جعله عرضة . تأويال خاطئا 
 .للنقض

  األسبابهلذه
ال القرار املطعون فيه ، وإحالة القضية بنقض و إبط األعلى الس قضى

 أخرى طبقا للقانون ، وبتحميل ةعلى نفس احملكمة  للبت فيه من جديد بهيئ
 .املطلوب يف النقض الصائر 

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املصدرة له ، إثر احلكم 
 .املطعون فيه أو بطرته 
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نعقدة بالتاريخ املذكور أعاله  صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املبه و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 حليمة ابن مالك : السادةاملستشارين و أمحد بنكريان الغرفة رئيسمن السيد 
 احملامي العام مبحضر و  مقررة ومجيلة املدور وبوبكر بودي ومليكة بنديان

 .ة نعيمة االدريسي   الضبط السيدة و مبساعدة كاتببد الغين فايدي عالسيد
 

 :كاتبة الضبط:                      املقرراملستشار:                الرئيس
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 1030القـرار عـدد  
 17/07/2002:يف املؤرخ 

 418/3/1/99: امللف التجاري عدد 
 

  اختصاص– تذييله بالصيغة التنفيذية –مقرر حتكيمي 
تصاص بإعطاء الصيغة التنفيذية ألحكام احملكمني يرجع إىل رئيس االخ

) الدار البيضاء أنفا(احملكمة االبتدائية اليت صدر املقرر يف دائرة نفوذها 
وحمكمة االستئناف ملا اعتربت أن صدور املقرر التحكيمي مبدينة الدار 
البيضاء كاف إلعطاء االختصاص ألي حمكمة من احملاكم االبتدائية 

 من العقد التحكيمي 11املوجودة بالدار البيضاء، تكون قد فسرت البند 
 . من قانون املسطرة املدنية320تفسريا خاطئا وخرقت الفصل 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 
 حتت رقم 131/97 يف امللف 25/6/98ء بتاريخ حمكمة االستئناف بالدار البيضا

 أن املطلوب يف النقض تقدم مبقال يعرض فيه أنه أبرم مع السادة عبد 2756
اجلليل الكتاين وقاسم الكتاين وماينو أكرا اتفاقية اللجوء إىل التحكيم يف حالة 
نشوب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد الرابط بينهما أو تفسري بنوده لذلك فهو 

 من 28/2/1996يلتمس إعطاء الصيغة التنفيذية ملقرر التحكيم الصادر بتاريخ 
طرف األستاذ حممد الترب فأصدر السيد رئيـس احملكمة االبتدائية بعني السبع 

 أمره القاضي بإعطاء الصيغة 26/3/1996احلي احملمدي بالبيضـاء بتـاريخ 
 استأنفه الطالبون 411/96د التنفيذية ملقرر التحكيم ملف املقاالت املختلفة عد

 .فأيدته حمكمة االستئناف بقرارها املطعون فيه 
 الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية هحيث إن من مجلة ما يعيب

 من 320وقواعد االختصاص وسوء التعليل القائم مقام انعدامه ذلك أن الفصل 
حكام م ينص صراحة على أن االختصاص بإعطاء الصيغة التنفيذية أل.م.ق

احملكمني يعود إىل رئيس احملكمة االبتدائية اليت صدر يف دائرة نفوذها وأن 
 زنقة الطاهر السبيت 15احملكم األستاذ الترب أصدر حكمه يف مكتبه الكائن يف 

الدار البيضاء ووضع ذلك يف عنوان مقرره وزنقة الطاهر السبيت توجد بعمالة 
ة االبتدائية بالدار البيضاء أنفا وعقد الدار البيضاء أنفا وختضع لنفوذ احملكم



 

97 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 أن مقرر التحكيم سيصدر بالدار البيضاء ويبلغ 11التحكيم نص يف البند 
لألطراف الذين هلم الصالحية يف طلب الصيغة التنفيذية للسيد رئيس احملكمة 
االبتدائية بالدار البيضاء أنفا وبذلك يكون رئيس احملكمة االبتدائية بعني السبع 

احملمدي غري خمتص حمليا بإضفاء الصيغة التنفيذية على املقرر الذي احلي 
 <<صدر يف غري دائرة نفوذه وأن القرار املطعون فيه رد هذا الدفع معلال ذلك 

لكن فيما خيص الدفع بعدم االختصاص احمللي فانه مبراجعة أوراق امللف 
لبيضاء  من عقد التحكيم الذي نص على صدور املقرر با11وخاصة البند 

وتبليغه لألطراف اللذين هلم اخليار يف تقدمي طلب منح الصيغة التنفيذية إىل 
رئيس احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء أنفا ومن ذلك يتضح أن األطراف مل 
يتفقوا على وجوب تقدمي الطلب إىل ابتدائية البيضاء أنفا وأن وجود مكتب 

يس من شأنه أن خيول االختصاص احملكم كمحام بالدائرة القضائية ألنفا ل
ومن مت يظل . لرئيس هذه احملكمة باعتبار أن املقرر التحكيمي صادر بالبيضاء 

االختصاص منعقدا ألي حمكمة توجد بالبيضاء عمال بالفقرة األوىل من الفصل 
 ومرسوم 1/2/82 املغري واملتمم مبرسوم 16/7/74 وأن مرسوم >>م .م. من ق320

ئرة الرتابية للمحكمة االبتدائية أنفا يشمل اجلماعات التابعة  جيعل الدا29/1/85
لعمالة البيضاء ومنها مجاعة سيدي بليوط اليت توجد فيها زنقة الطاهر السبيت 
وهو نفس املرسوم الذي حيدد الدوائر الرتابية لباقي حماكم البيضاء والقرار 

اء يكون قد خرق عندما اعترب أن االختصاص راجع إىل أية حمكمة توجد بالبيض
م ومرسوم التنظيم القضائي وخرق اتفاقا وفسره تفسريا .م. من ق230الفصل 

م مما .م. من ق320 مل يعمل إال على تأكيد الفصل 11خاطئا من حيث إن البند 
 .جيعل تعليله تعليال فاسدا يقوم مقام انعدامه ويعرضه للنقض
ار التحكيمي مبدينة حقا فان حمكمة االستئناف ملا اعتربت أن صدور القر

الدار البيضاء كاف بإعطاء االختصاص ألي حمكمة من احملاكم االبتدائية 
 من العقد التحكيمي الذي 11املوجودة بالدار البيضاء مستندة يف ذلك إىل البند 

استخلصت منه أنه أعطى األطراف اخليار يف رفع طلبهم إىل احملكمة االبتدائية 
ملذكور إمنا أكد إمكانية األطراف يف اللجوء إىل حمكمة واحلال أن البند ا. بأنفا 

 إمتام إجراءات تنفيذ حكم احملكمني وأن ذلك الدار البيضاء أنفا عند رغبتهم يف
م الذي ينص .م. من ق320إمنا هو تكريس ملقتضيات الفقرة األوىل من الفصل 

ائية اليت  يصري حكم احملكمني قابال للتنفيذ بأمر من رئيس احملكمة االبتد<<
 زنقة 15 علما أن حكم احملكم صدر بعنوانه الكائن يف >>صدر يف دائرة نفوذها 

الطاهر السبيت الدار البيضاء أنفا وأن عقد التحكيم املتضمن للبند املذكور مت 
االتفاق فيه على اختيارهم لألستاذ الترب بعنوانه املذكور وأن احملكمة بصنيعها 

ذكور تفسريا خاطئا أذى إىل فساد تعليلها مبا هذا تكون قد فسرت البند امل
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 واردا على ةم وكان ما بالوسيل.م. من ق320يوازي انعدامه وخرقت الفصل 
 . القرار مما يوجب نقضه 

  األسبابهلذه
بنقض القرار املطعون فيه ، وإحالة القضية على  األعلى الس قضى

لقانون ، وبتحميل  أخرى طبقا لةنفس احملكمة  للبت فيه من جديد بهيئ
 .املطلوب يف النقض الصائر 

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املصدرة له ، إثر احلكم 
 .املطعون فيه أو بطرته 

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
 احلاكمة و كانت اهليئة. ى بالرباطـ العادية بالس األعلاجللساتبقاعة 

 احلجاجي : السادةاملستشارين و امحد بنكريان الغرفة رئيسمرتكبة من السيد 
 مبحضر و فاطمة مقررة ومجيلة املدور وبوبكر بودي ومليكة بنديان أعضاء

ة نعيمة  الضبط السيدة و مبساعدة كاتب فايدي عبد الغيناحملامي العام السيد
 .االدريسي  

 
 :ةالكاتب:                      املقرراملستشار  :                    الرئيس
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 1545القـرار عـدد  
 18/12/2002:يف املؤرخ 

 640/2002: امللف التجاري عدد 
 

الكفيل –) نعم( استفادة املدينة األصلية منه –خمطط التسوية القضائية 
 )ال(

 إذا كان املدين األصلي يستفيد من مسطرة التسوية، فإن كفيله ال ميكنه
أن "االستفادة من املسطرة املذكورة، مما ال جمال معه للتمسك بقاعدة 

 ".انقضاء االلتزام األصلي يؤدي بالتبعية إىل انقضاء االلتزام التبعي
 باسم جاللة امللك

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

 يف امللف عـدد 15/3/2001جارية بالبيضـاء  بتاريخ حمكمة االستئناف الت
  أن  املطلوب  بنك الوفاء  تقدم  مبقال  مفاده أنه مبقتضى عقد 1903/2000/6

 منح املدعى عليها شركة ج ب اليت قرضا مببلغ  19/4/95مصادق عليه بتاريخ 
لغ  درهم ، وهذه األخرية  مل تؤد أقساط القرض فأصبحت مدينة له مبب700.000

كفلها أفراد إدارة اجلمارك دون أن مينحها ) البنك (   درهم، كما أنه 571468,47
 والدين 37/3/99رفع اليد  عنه كما هو ثابت من كشف الكفاالت  املوقوف يف 

) الطالب (  درهم، وأن رشدي الكزويل 500.000جــاء مدعما بسند  ألمر مببلغ 
لصريح عن الدفع  بالتجزئة أو قدم كفالة شخصية بالتضامن  مع التنازل ا

 درهم ، إال أنهما امتنعا من األداء 500.000التجريد لضمان أداء املبالغ يف حدود 
والتمس احلكم  على شركة ج بايت بأدائهـا له مبـلغ  الديــن     

 وتسليمها له رفع اليد عن  %14,18مع الفوائد  البنكية بسعر ) 571.468,47(
 درهم حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها 143.956,59يمتها الكفاالت اإلدارية وق

 درهم عن كل يوم تأخري واحلكم على املدعى  عليه الثاين بأدائه هلا مبلغ 500
 درهم 20.000 درهم مع الفوائد البنكية وبأدائهما له تضامنا مبلغ 500.000

كتعويض وحتديد مدة اإلكراه البدين يف حق  رشدي، فأصدرت  احملكمة 
لتجارية حكما قضى على املدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة املدعية  مبلغ ا

 درهم عن أصل الدين  مع حصر املبلغ بالنسبة للكفيل رشدي 571.468,47
 درهم مع الفوائد  القانونية من اليوم  املوايل  لقفل 500.000الكزويل يف حدود 

 بالنسبة للسند ألمر ، احلساب بالنسبة للكشف احلسايب ومن تاريخ احللول
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 درهم كتعويض  وتسليم املدعي عليها للمدعى  رفع اليد عن 10000ومبلغ 
 100 درهم حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها 143.956,59الكفاالت  وقيمتها 

درهم عن كل يوم تأخري عن التنفيذ  وحتديد مدة اإلكراه البدين يف حق الكفيل  
وتضمن استئنافهما  مقاال بإدخال كل من استأنف من طرف املدعى عليهما 

رئيس مصلحة التسوية القضائية لدى احملكمة التجارية مبراكش يف شخص 
القاضي املنتدب وزغلول يوسف بوصفه سنديكا ، التمسا مبقتضاه إيقاف البت 

يف هذه الدعوى  واحتياطيا إجراء خربة لتحديد  القيمة احلقيقية للدين ألنه  
  قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية يف 2/2/2000صدر حكم بتاريخ 

فأصدرت حمكمة االستئناف التجارية القرار  املطعون ) ش ب اليت ( مواجهتها 
فيه قضى بقبول االستئناف دون مقال اإلدخال  وباعتباره جزئيا وتعديل احلكم 
املستأنف وذلك بإيقاف البت يف مواجهة  شركة ج ب النت إىل حني تصريح 

 .نف ضده بدينه  لدى السنديك وتأييده يف مواجهة الكفيل املستأ
 يف شأن الوسيلة  األوىل  ،

 1150حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه خرق الفصـل 
 من مدونة التجارة  بدعوى أن احملكمة مصدرته 690 ـ686ع واملادتني .ل.ق.من

فيل الذي بقي عمدت  إىل إيقاف البت يف مواجهة شركة ج ب النت دون الك
 درهم مع الفوائد 500.000ملزما بأداء مبلغ الدين احملكوم به يف حدود مبلغ 

القانونية للمطلوب رغم أن طلبها الرامي إىل التصريح بالدين موضوع الدعوى 
املوجه إىل السنديك كان موضع عدم القبول ويف ذلك خرق ملقتضيات املادتني 

ع ، ألن الفقرة األخرية من .ل. من ق1150  من مدونة التجارة والفصل690 ـ 686
تنقضي الديون  اليت مل يصرح بها ومل يكن "  نصت  على أنه 690الفصل 

موضوع دعوى رامية  إىل رفع السقوط وعمال مبقتضيات املادة املذكورة 
ومبراجعة وثائق امللف خاصة القرار املطعون فيه فإن الدين موضوع الدعوى 

صريح أمام  السنديك داخل األجل القانوين وفق ما قد انقضى بسبب عدم الت
  من مدونة التجارة ، مما يفيد انقضاء الدين  687 ـ 686تقضى به املادتان 

املطالب به وهو ما جاء يف املذكرة  اجلوابية للمطلوب مما كان حريا معه 
 مبحكمة االستئناف التجارية إيقاف البت يف مواجهة املدينة األصلية والكفيل ،

عوض ما ذهبت إليه بعلة أن الكفيل ال يستفيد من خمطط االستمرارية وفق 
 من مدونة التجارة  وأن عدم التصريح  بالديون لدى  662مقتضيات املادة  

السنديك داخل األجل القانوين يرتتب عنه انقضاء الدين األصلي وانقضاء هذا 
به مبا يف ذلك عقدا لكفالة ، األخري يؤدي إىل انقضاء االلتزامات البنكية املتعلقة 

 من مدونة التجارة جاءت عامة ومطلقة من حيث 690والفقرة األخرية من املادة 
حتديد  أثر االنقضاء ونصت على أن الديون تنقضي يف حالة عدم التصريح بها  

ع الذي أوضح أن كل األسباب اليت .ل. من ق1150وهو ما نص عليه الفصل 
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زام أو انقضاءه  ترتب عنها انتهاء الكفالة  وهو ما سار يرتتب عليها بطالن االلت
عليه الفقه والقضاء ألنه من خصائص الكفالة أنها تابعة ويرتتب على ذلك أن 
التزام الكفيل  ال جيوز أن يزيد على التزام املدين األصلي ، واملطلوب  مل يقم 

وط ، انتهى بالتصريح بدينه لدى السنديك بل تقدم مبقال يرمي إىل رفع السق
بالرفض والقرار املطعون فيه الذي اقتصر على إيقاف البت يف مواجهة املدين 

 .األصلي دون الطالب خرق املقتضيات القانونية املذكورة وتعرض للنقض 
لكن ، حيث إنه عالوة على أن الطاعن مل يسبق له أن متسك أمام حمكمة 

دائن بديونه أمام السنديك االستئناف بأن الدين قد انقضى بسبب عدم تصريح ال
، فإن مآخذه على القرار املطعون فيه  انصبت حول ما قضى به  من إيقاف 
البت يف مواجهة شركة ج ن النت دون أن يشمله هو ذلك ، يف حني أنه يعترب 

وصفته هاته حتول  دون  استفادته )  شركة ج ن النت( كفيال للمدينة األصلية 
 من مدونة التجارة الناصة 662  ملقتضيات املادة من اإلجراء  السابق استنادا

ال ميكن للكفالء متضامنني كانوا أم ال أن يتمسكوا مبقتضيات خمطط " على أنه 
وهو ما اعتمدته وعن صواب حمكمة االستئناف التجارية مصدرة القرار " التسوية

يات إن الكفيل ال يستفيد من خمطط التسوية عمال مبقتض" املطعون فيه بقوهلا 
باإلضافة إىل اعتمادها تعليال آخرا غري منتقد من "  من مدونة التجارة 662املادة 

  املدىل بها 18/10/99املؤرخة يف ) الطالب ( أن مذكرته " الطالب إذ أوضحت 
من ) املطلوب ( يف املرحلة االبتدائية تشري إىل إبرام صلح شفوي مع بنك الوفاء 

لى أساس تسديد قيمة الدين على شكل أقساط أجل إنهاء  النزاع بصفة ودية ع
 درهم ، وأن اإلقرار القضائي هو الذي يقوم به اخلصم أمام 2000شهرية  قدرها 

ع، وأن .ل. من ق405احملكمة أو نائبه املأذون له بذلك عمال بأحكام الفصل 
مما جيعل استدالل " الدين احملكوم  به على الكفيل يف حدود كفالته ثابت 

  خبصوص انقضاء دين 690ع واملادة .ل. من ق1150قتضيات الفصل الطالب مب
املدينة األصلية من عدم انقضائه وانقضاء كفالته  بالتبعية يف غري حمله فجاء 
القرار املطعون فيه  املعتمد مل ذلك غري خارق ألي مقتضى والوسيلة على 

 .غري أساس 
 يف شأن الوسيلة الثانية ،
 من 11ى القرار املطعون فيه خرق الفصل  حيث ينعى الطاعن عل

 املصادق عليها بتاريخ 12/12/62االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان املؤرخة يف 
أنه ال جيوز سجن شخص من أجل "  بدعوى أن الفصل  املذكور يقرر 8/11/79

دين مرتتب عن االلتزام تعاقدي ، والقرار املطعون فيه  ملا حدد مدة اإلكراه 
 .كون قد خرق الفصل املذكور وتعرض  للنقض البدين ي
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 لكن، حيث إنه عالوة على أن الفصل احملتج خبرقه يتحدث عن عدم 
جواز سجن شخص  نتيجة  عجزه عن تسديد دين مرتتب عن التزام تعاقدي 
وليس من أجل دين مرتتب عما ذكر  كما ورد يف الوسيلة فإنه ليس بالقرار  

د مدة اإلكراه  البدين يف حق الطالب يف حالة املطعون فيه ما يفيد  أنه حد
عجزه عن األداء ، وال ادعى الطالب ذلك، مما مل خيرق معه أي مقتضى 

 .والوسيلة على غري أساس 

  األسبابهلذه
 . قضى الس األعلـى  برفض الطلب وحتميل الطالب الصائر 

ذكور أعاله  بالتاريخ املاملنعقدة به صدر القرار وتلي باجللسة العلنية و
 اهليئة احلاكمة مرتكبة كانتو . بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط

من ــ الرحعبد:  املستشارين السادةو  رئيسامن السيدة الباتول الناصري  
 واملصباحي   الرمحان عبدوعبد اللطيف مشبال و زبيدة التكالنيت ومزور مقررا 

مبساعدة كاتب الضبط السيدة و احلالق  مةفاطمبحضر احملامي العام السيدة 
  .فتيحة موجب 

 
      الرئيس                 املستشار املقرر                        الكاتبة 
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 339القـرار عـدد  
 19/03/2003:يف املؤرخ 

 391/2001: امللف التجاري عدد 
 

لعقود  ا– التاجر –) نعم( إعادة النظر يف آن واحد ‐الطعن بالنقض 
 التاجر – اختصاص احملكمة التجارية أم احملكمة االبتدائية –املختلطة 
 )نعم(له اخليار 

ال يوجد ما مينع قانونا من ممارسة الطعن بالنقض والطعن بإعادة النظر 
 .ضد نفس القرار 

بالنسبة للعقود املختلطة اليت تعترب جتارية بالنسبة ألحد أطرافها ومدنية 
خر كما هو الشأن بقرض منح من أجل السكن، فإن بالنسبة للطرف اآل

التاجر ال ميكنه رفع دعواه يف مواجهة غري التاجر سوى أمام احملكمة 
االبتدائية، بينما غري التاجر له اخليار بني رفع دعواه أمام احملكمة 
التجارية أو أمام احملكمة االبتدائية، وهو ما اختاره املدعى املطلوب يف 

 واحملكمة اليت اعتربت اخلصومة مدنية واستبعدت .هذه اخلصومة 
 .الدفع بعدم االختصاص تكون قد سايرت املبدأ املذكور 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 يف شأن  عدم قبول طلب نقض القرار التمهيدي ،
  22/5/00حيث طعن الطالب بالنقض يف القرار التمهيدي الصـادر بتـاريخ 

 عن استئنافية 4/12/00بإجراء خربة ، والقرار القطعي الصادر بتاريخ القاضي 
 القاضي بتأييد احلكم املستأنف 786/99 يف امللف عدد 877اجلديدة حتت عدد 

، دون أن يديل بنسخة من القرار التمهيدي  مما جيعل مقال النقض  املوجه 
 .ضده غري مقبول 

  . يف شأن الدفع الشكلي  املثار من املطلوب
 20/8/02حيث التمس املطلوب بواسطة مذكرته  اجلوابية املودعة  بتاريخ 

التصريح بعدم قبول طلب القـرارين  التمهيدي والقطعي الصادرين علـى 
 لكون الطالب طعن فيهما أيضا بطريق 4/12/00 و 22/5/00التـوايل بتاريخ 

 . وقت واحد إعادة النظر ، مما ال ميكن معه ممارسة طعنني غري عاديني يف
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لكن حيث إنه ال يوجد ما مينع  قانونا من ممارسة الطعن بالنقض والطعن 
 .بإعادة النظر ضد نفس القرار الصادر ، والدفع على غري أساس 

 يف شأن الوسيلة األولـــى،
حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 

، أن 4/786/99 يف امللف عدد 4/12/00خ  بتاري877استئنافية اجلديدة حتت عدد 
املطلوب أكرام عابد رفع دعوى البتدائية  سيدي بنور عرض فيها أنه توصل 
بإنذار عقاري من الطالب البنك الشعيب باجلديدة  يطالبه فيه بأداء مبلغ 

 درهما مع الفوائد واجلزاء التعاقدي والضريبة على القيمة املضافة ، 183.011,99
  درهما  ، 1.458,42,42ى  مجيع  الديون وأصبح دائنا للبنك مببلغ إال أنه أد

ملتمسا احلكم بإبطال اإلنذار العقاري والقول بأن الدين انتهى بالوفاء واحتياطيا 
إجراء خربة حسابية ، وتقدم املدعي  مبقال إضايف التمس فيه احلكم له مببلغ  

نذار العقاري وإصدار احملكمة  وبعد تنازل املدعى عليه عن اإل.  الفرق املذكور
حلكم متهيدي وإجناز اخلبري لفندي لتقريره الذي حدد فيه  املبالغ املدفوعة 

 درهما، والتماس املدعي احلكم له باملبلغ املذكور 209.781,28بدون استحقاق يف 
، قضت احملكمة بإلغاء  الطلب األصلي لكونه  أصبح غري ذي موضوع ، ويف 

 209.781,28مت على املدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ الطلب اإلضايف حك
درهما مع الفوائد القانونية ورفض طلب النفاذ املعجل ، أيدته  حمكمة 

 .االستئناف بعد جلوئها خلربة ثانية ، مبقتضى قرارها املطعون فيه 
م، .م. من ق342حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 

مللف ما يدل على أن املستشار املقرر أعد تقريرا  بشأن بدعوى أنه ال يوجد با
التحقيق الذي أجراه يف القضية ، هذا التحقيق الذي ال ميكن أن يعترب  مندجما يف 
القرار املطعون فيه ، الشيء الذي  يعين أنه لو كان موجودا واطلعت عليه 

رير  املستشار بناء على تق"احملكمة لكان هلا رأي آخر يف املوضوع ، أما عبارة 
فهي "  الرئيس  وعدم  معارضة الطرفني ناملقرر الذي مل تقع تالوته بإعفاء م

خمالفة للواقع ألن  حمضر اجللسات ال يتضمن ما يفيد أن الرئيس أعفى 
املستشار املقرر من تالوة التقرير وعدم معارضة الطرفني ذلك  ولكون 

الف للثابت من أوراق امللف ، املطبوع الذي حرر فيه القرار هو جمرد منوذج خم
مما يشكل ذلك خرقا لقاعدة مسطرية  أضر حبقوق الطالب وعرض القرار 

 .القرار املطعون فيه للنقض 
" لكن حيث إن  القرار املطعون فيه الذي هو حجة رمسية  أورد يف ديباجته 
س أنه بناء على تقرير  املستشار املقرر الذي مل تقع تالوته بإعفاء من الرئي

وعدم معارضة الطرفني مما يؤكد وجود التقرير بامللف واطالع اهليئة عليه 
 .فتكون الوسيلة خالف الواقع و غري مقبولة
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 يف شأن الوجه األول للوسيلة الثانية ،
 من مدونة 9 و 4حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات املادتني 

االختصاص النوعي لتعلق التجارة بدعوى أنه متسك  يف مجيع املراحل  بعدم 
النزاع بدعوى  حسابية بني البنك الشعيب وزبونه نتيجة عقد قرض  جتاري 
يرجع أمر النظر فيه للمحكمة التجارية بالبيضاء  غري أن  احملكمة االستينافية 
اعتربت القرض مدنيا ألن املطلوب ليس بتاجر ، ولكون النزاع  يتعلق باسرتداد 

قفها  هذا  يتعارض مع املادة الرابعة املذكورة اليت مبلغ دفع بغري حق ، ومو
تنص على  أنه إذا كان العمل جتاريا بالنسبة ألحد املتعاقدين  ومدنيا بالنسبة 
للمتعاقد اآلخر طبقت قواعد القانون  التجاري يف مواجهة الطرف الذي كان  

قد  للمحكمة العمل بالنسبة إليه جتاريا ، ومادام البنك تاجرا فإن االختصاص ينع
التجارية ، مع مالحظة أن مدونة التجارة اعتربت  ضمن كتابها الرابع بعض 

  من 9العقود جتارية  بالرغم من أنها غري كذلك ، هذا ومن جهة أخرى فاملادة 
نصت على أن احملكمة التجارية  ختتص بالنظر يف ) هكذا ( مدونة التجارة 

ا مدنيا ، وبذلك مت احلسم بشأن  النزاع جمموع النزاع التجاري الذي يتضمن  جانب
املختلط الذي اسند بشأنه االختصاص للمحكمة التجارية ، مما يبقى معه تعليل 

 .احملكمة املذكور فاسدا وغري مقنع وخارقا لقواعد قانونية فيتوجب  نقضه 
لكن حيث إنه بالنسبة للعقود املختلطة اليت تعترب جتارية بالنسبة ألحد 

نية بالنسبة للطرف اآلخر كما هو الشأن يف نازلة احلال ، فإن التاجر أطرافها ومد
ال ميكنه رفع  دعواه يف مواجهة  غري التاجر سوى أمام احملكمة االبتدائية ، بينما 
غري التاجر له اخليار بني رفع دعواه أمام احملكمة التجارية أو أمام احملكمة 

يف هذه اخلصومة ، واحملكمة ملا  )  املطلوب( املدنية ، وهو ما اختاره املدعي 
ثبت هلا أن القرض منح من أجل السكىن للمدعي الذي هو غري تاجر ، وأن النزاع 
يتعلق باسرتداد مبلغ دفع بدون وجه حق، فاعتربت بسبب ما ذكر  اخلصومة 
مدنية واستبعدت الدفع بعدم االختصاص النوعي ، تكون قد سايرت املبدأ 

ت فهي تتعلق بتطبيق قواعد القانون . من م4ادة املذكور،  وخبصوص امل
التجاري  على الذي كان العمل بالنسبة  إليه جتاريا وال تهم عرض النزاع  

 من القانون احملدث للمحاكم 9املختلط على احملكمة التجارية ، وبشأن املادة 
 اجلارية ، فهي ختص والية احملكمة  التجارية على نظر جمموع النزاع  اجلاري

الذي تضمن  جانبا مدنيا ، وليس ملا يكون النزاع معروضا على احملكمة املدنية، 
 .فلم خيرق القرار أي مقتضى ، والوجه من الوسيلة على غري أساس 

 يف شأن الوجه الثاين للوسيلة الثانية ،
ع ، .ل. من ق275حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 

 درهم والثاين 20.000,00ى قرضني األول مببلغ بدعوى أن املطلوب حصل عل
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 درهم وأشار  اخلبري يف تقريره إىل أن احلساب  كان يعاين من 70.000,00مببلغ 
قلة  أو انعدام الرصيد الذي ميكن أن يعطي االستحقاق  السنوي ، غري أن 
احملكمة أكدت على تهاون البنك يف تتبع القرض وفق األعراف البنكية ، وعلى 

  أن احلساب يتوفر على رصيد كاف فإن عدم سحبه من لدن  الطالب ال فرض
يؤثر على مديونية املطلوب ، باعتبار أن مطل الدائن ال يعفي املدين من 
التزاماته  املمثلة يف حرصه على اختاذ املبادرة ألداء ما بذمته طبقا  ملا هو  

قتضيات املذكورة إال  املذكور ، وبالرغم من متسك  البنك بامل275وارد بالفصل 
 . أن القرار مل جيب عنها  الشيء الذي يشكل نقصا يف التعليل يربر نقضه 

لكن ، حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ، بعدما ثبت هلا من 
اخلربتني املنجزتني على ذمة القضية ابتدائيا واستئنافيا أن أرصدة املطلوب 

 ، مل تكن ملزمة باجلواب على الدفع بلزوم كانت كافية خالل مدة االستحقاقات
عرض املدين  ما هو مستحق عليه مث إيداعه  يف حالة رفض الدائن ، مادام ال 
موجب هلذا اإلجراء  لثبوت  وجود الرصيد باحلسابني املفتوحني لدى نفس 

 .البنك ، فيكون بذلك الدفع غري مؤثر والوسيلة بدون أثر 
 ث للوجه الثالث للوسيلة الثانية ،يف شأن الشقني األول والثال

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام األساس القانوين وخرق مقتضيات 
 من عقد القرض وتطبيقه تطبيقا  خاطئا ،  بدعوى أن احملكمة 4الفصل 

اعتربت أن البنك مل يثبت أن زبونه  قصر يف متوين  رصيده باحلساب للقول 
ربتني  على الرغم من بطالنهما أشارتا  إىل أن بتقصريه يف األداء ، إال أن اخل

الرصيد كان يشكو دوما من اخلصاص ، وهذا كاف  للقول بأن املطلوب قصر يف 
متوين رصيده ، وباالطالع على الفصل الرابع من عقد القرض الذي اعتمده 
اخلبريان يف حتميل الطاعن مسؤولية عدم تسديد أقساط  القرض ، يتبني  أنه 

أن التسديدات تكون إما نقدا بصناديق البنك أو عن طريق " ينص على 
االقتطاعات من  احلساب الرئيسي للمقرتض الذي جيب أن يكون ممونا  مبا فيه 
الكفاية ، وبصدد االقتطاعات فإن املقرتض  يعطي مبقتضى هذا العقد أمرا  

 يتضح من وهكذا " بالتحويل ال رجعة  فيه للبنك إىل أن يتم  تسديد كل الديون 
الفصل املذكور أنه مل حيدد طريقة  معينة  لألداء ، ومل يعف  املقرتض من 
مديونيته نتيجة  عدم قيام البنك باقتطاعات  منظمة من احلساب ، غري أن 
احملكمة اعتربت أن هذا األخري ملا تهاون  يف تتبع القرض يكون  قد تنازل عن 

داء ، يف حني ال يؤدي العقد هلذا حق اسرتداده ويتحمل وحده مسؤولية عدم األ
املنحى ، وال يتضمن أي سند حيمل البنك مسؤولية عدم سحب املبالغ  من 
رصيد  املقرتض خاصة وأن األرصدة مل تكن كافية خالل الفرتة املمتدة من 

 حسب خربة صابر حممد ، وأثبت  اخلبري النعماين أن 22/2/90 إىل 20/4/86
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 درهما ، فلم  يبني القرار األساس 205.766,38بلغ  املطلوب هو املدين للبنك مب
القانوين أو العقدي الذي اعتمده يف حتميل الطالب املسؤولية مما يشكل ذلك  

 .نقصانا يف التعليل يوجب نقضه 
أن عقد القرض يثبت اقرتاض  " لكن حيث أورد القرار يف مضمن تعليالته 

األمر للبنك  لالقتطاع من حسابه  درهم ، وأنه أعطى 70.000,00املطلوب ملبلغ 
 من العقد ، ومل يثبت 4مباشرة إىل أن مت أداء مجيع األقساط حسب الفصل 

الطالب تقصريه يف متوين رصيد حسابه ،  وأفاد  اخلبري أن حصول البنك على 
فائض بدون وجه حق باإلضافة لتوابع القرض الثاين غري املستحقة له نتيجة 

 وفق األعراف البنكية خاصة وأن األرصدة كانت كافية تهاونه يف تتبع  القرض
فيكون قد أبرز األساس الذي اعتمده  بشأن حتميل "  خالل مدة االستحقاقات 

البنك مسؤولية تهاونه يف تتبع سداد القرض وعدم إثبات  كون زبونه قصر يف 
 على تطعيم حسابه باملؤونة الكافية ، وبذلك جاء معلال مبا فيه الكفاية والشقني

 .غري أساس 
 يف شأن الشق الثاين للوجه الثالث والوجه الرابع للوسيلة الثانية ،

م .م. مـن ق59حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 
بدعوى أن حمكمة االستيناف أمرت بإجراء خربة مضادة  وعوض أن يتقيد اخلبري 

محل الطالب املسؤولية   00/85 املذكور املعدل  بظهري 59مبقتضيات الفصل 
العقدية الناجتة عن عدم سحب املبالغ املستحقة من حساب املطلوب لفائدته 
، ومل حيدد مبلغ الرصيد  أثناء مرحلة االستحقاق،  واكتفى  بتحديد مبلغ الفوائد 

  معتربا  أنه الحق للبنك يف املدة 20/11/89القانونية عن املدة السابقة لتاريخ  
 خمطئ واملخطئ أوىل باخلسارة ، ومل حيدد املبالغ  اليت حوهلا الالحقة  لكونه

علما بأن األمر  بالتحويل املعتمد من اخلبري ال , املطلوب ووضعية رصيده 
يعطي املطلوب احلق يف عدم األداء وال يعفيه من احتساب الفوائد القانونية وال 

 تقريره  أن املطلوب حيمل البنك  أية مسؤولية ، هذا يف الوقت  الذي مل  يثب يف
كان يزود حسابه بانتظام  بأقساط القرضني ، ألنه يف إطار االستقالل القانوين 
للحسابات  البنكية ال ميكن حتميل املسؤولية للبنك بشأن عدم سحبه   مبالغ 
من حساب ثان لزبونه قصد إضافتها حلساب القرض ، فتكون اخلربة اراة 

م  و .م. من ق63 و 59 بها ابتدائيا قد خرقتا الفصول استينافيا واألخرى  املأمور
 ، لكون اخلبري ليس قاضيا وليس من اختصاصه 1982 من قانون املالية لسنة 16

حتديد مسؤولية الطرفني اليت هي من اختصاص القضاء ، مما جيعلهما باطلتني 
ع  ، ويبقى القرار الذي اعتمدهما باطال بدوره خاصة وأنه مل جيب على الدفو

املذكورة مكتفيا بالقول أن اخلربتني  أجنزا وفق اإلجراءات املتطلبة دون تعليل 
 .مما جيعله ناقص التعليل ، غري مرتكز على أساس حليف النقض 
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لكن ، حيث اعتربت احملكمة أن اخلربتني  أجنزتا وفق اإلجراءات املتطلبة 
لفندي املعني ابتدائيا أن قانونا ، وموقفها هذا يساير مضمونهما ، إذ أبرز اخلبري 

 درهم ، وبالنسبة للقرض 20.000,00الزبون أدى للبنك قيمة  القرض األول وقدره 
 301.563,52  درهم  فقد توصل البنك مبا جمموعه 70.000,00الثاين الذي مبلغه 

 درهما يبقى املبلغ  91.782,24 استحقاقا أي 44درهما ، وبعد خصم مقابل 
 درهما ، وأورد اخلبري بوشامة املنتدب 209.781,28ق  هو املدفوع بدون استحقا

استينافيا أن البنك طبق األمر بالتحويل املوقع  من الزبون على القرض  األول 
وتهاون يف تطبيقه على القرض الثاين يف وقت  كان الرصيد  فيه كافيا لتغطية 

ونه ، ولتخوف االستحقاقني معا ، فقام البنك  باقتطاعات مكثـفة دون إخبار زب
هذا األخري من بيع  عقاره عمل على إيقاف اإلنذار العقاري بسداد دفعتني 

 درهما ليخلص إىل أن مبلغ الفائض على البنك إىل 205.766,35نقديتني مببلغ 
 تهاونه يف تتبع القرض وفق األعراف البنكية، فيكون ة درهما وهو نتيج212.694,25

 أبرزتا وضعية رصيد املطلوب  أثناء قرارها قد اعتمد  خربتني سليمتني
االستحقاقات ، وكيفية احتساب مبلغ الفائدة  املستحقة واملبالغ املخولة 

 أو بتهما يف نقطة ايتهممأموردون جتاوزهما "  األخرى اليت مونت احلساب 
قانونية  غري ما هو تقين وموكول لطبيعة مهمتهما احلسابية وبذلك مل خيرق أي 

 .ل ما أثري من دفوع والشق والوجه من الوسيلة على غري أساسمقتضى ومل يغف

  األسبابهلذه
قضى الس األعلـى عدم قبول طلب نقض القرار التمهيدي والرفض يف 

 .الباقي ، وإبقاء صائره على رافعــه 
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و 
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة . ية بالس األعلى بالرباط العاداجللساتبقاعة 

  عبد الرمحان : السادةاملستشارين وا رئيس ة الباتول الناصري من السيد
املصباحي  مقررا وعبد اللطيف مشبال  وزبيدة التكالنيت وعبد الرمحان مزور  

ط  الضبة ومبساعدة كاتبة فاطمة احلالق  احملامي العام السيدمبحضر و
 .ة فتيحة موجب    السيد
 

 :ة الضبط كاتب:                       املقرراملستشار:            الرئيس
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 831 القـرار عـدد 
 02/07/2003:يف املؤرخ 

 854/2001: امللف التجاري عدد 
 

 –) نعم( إعفاء من أداء الرسوم القضائية – السنديك –التسوية القضائية 
  مسطرة القيم – التبليغ –) ال(الة التسوية الشركة املوجودة يف ح

لئن كان سنديك التسوية القضائية يستفيد من اإلعفاء من أداء الرسوم 
القضائية، وتعطيه صفته احلق يف القيام بسائر األعمال اليت تدخل يف 
دائرة اإلجراءات ومنها الطعن بالنقض، فإنه ال يوجد قانون  يفيد إعفاء 

 .وية القضائية من أداء الرسوم القضائيةالشركة اخلاضعة للتس
إذا كان الدفع قد انصب على بطالن مسطرة القيم بعدم احرتام احملكمة 

 من قانون املسطرة 39االبتدائية للفقرتني الثانية والثالثة من الفصل 
املدنية بتبليغ االستدعاء بالربيد املضمون قبل القيام بتعيني قيم يف حق 

 االستئنافية ختطت ذلك ملناقشة تبليغ احلكم الشركة، فإن احملكمة
 من قانون املسطرة املدنية، 441االبتدائي للقيم املنصوص عليه بالفصل 

مما تكون قد حورت دفع الطاعن فيما خيص ما ذكر وعرضت قرارها 
 .للنقض 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 فيما خيص الدفع بعدم قبول الطلب،
ر البنك املطلوب دفعني بعدم القبول ألن الطاعنني ال جوز هلما حيث أثا

رفض أداء الرسوم القضائية عن طلبهما ألن اإلعفاء املنصوص عليه بالفقرة 
 10/1/1984 الصـادر بتاريخ 84‐54‐1الرابعة من املادة العاشرة من الظهري قم 

التسوية القضائية يتعلق باحلالة اليت خيضع فيها التاجر للتصفية القضائية دون 
وأن الشركة الطاعنة اليت أخضعت للتسوية القضائية وليس للتصفية غري معفاة 
من ضرورة أداء الرسوم القضائية وكذا ألن سنديك التسوية القضائية ال جيوز له 

 من مدونة التجارة اليت 646التمسك حبقه يف الطعن بالنقض يف إطار املادة 
 باإلجراءات الضرورية اليت تستوجبها مصلحة تعطي للسنديك احلق يف القيام

املقاولة ضد مدينتها وال ختول له الصفة يف الطعن بالنقض إىل جانب الشركة 
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م .م. ق1املخضع وللتسوية القضائية وأن السنديك الطاعن أخل بالفصل 
 .النعدام صفته وهو نص يهم النظام العام ويثريه القضاء لو تلقائيا

كرة اجلوابية لنائب الطالبني الذي أدىل مبذكرة وحيث بلغت نسخة املذ
 12(تعقيبية جاء فيها أن نظام التصفية القضائية يف ظل التشريع املغـريب 

 امللغى هو نظام التسوية القضائية الذي جاءت به مدونة التجارة إذ 1913غشت 
أن نظام التصفية املذكور حسب التشريع امللغى مل يكن املدين خيضع فيه لغل 

ليد أي احلرمان من التصرف واإلدارة والتقاضي ممن يؤكد أن ذلك النظام ا
عوض بنظام التسوية القضائية حسب مدونة التجارة اجلديدة وأن املدين 
اخلاضع للنظام األخري تنطبق عليه نفس املقتضيات مما يكون معه طلب 

لكتاب النقض معفى من أداء الرسوم القضائية مسبقا إضافة إىل أن مقتضيات ا
اخلامس من مدونة التجارة تعطي احلق للسنديك يف إقامة الدعوى أمام مجيع 
احملاكم حلماية الشركة اخلاضعة للتسوية القضائية وأنه ال يعقل أن يطلب من 
السنديك محاية مصاحل املقاولة ويف نفس الوقت يتم غل يده عن إقامة الدعوى 

 من مدونة التجارة 646 الفصل السرتجاع ديون الشركة وحماسبة الدائنني وأن
يعطي للسنديك احلق يف إقامة الدعاوي لصاحل الشركة اليت توجد يف حالة 

 .تسوية قضائية والدفع املثار حول صفته يبقى عدمي األساس
لكن حيث لئن كان سنديك التسوية القضائية يستفيد من اإلعفاء من أداء 

فوعة من طرفه واملنصوص الرسوم القضائية على الدعاوي وطرق الطعن املر
 الصادر بتاريخ 84‐54‐1عليه يف الفقرة الرابعة من املادة العاشرة من الظهري 

 باعتبار أن نظامي التسوية والتصفية القضائية املنصوص عليها 27/4/1984
مبدونة التجارة حال حمل نظامي التصفية القضائية واإلفالس املنصوص عليهما 

 امللقى باملدونة وأن صفته كسنديك 1913لسنة ) ميالقد(يف القانون التجاري 
معني ملباشرة إجراءات التسوية تعطيه احلق يف القيام بسائر األعمال اليت تدخل 
إىل دائرة اإلجراءات املذكورة ومنها الطعن بالنقض فإنه ال يوجد قانون ما يفيد 

 أو انطباق إعفاء الشركة اخلاضعة للتسوية القضائية من أداء الرسوم القضائية
مقتضيات الفقرة الرابعة املذكورة على طلب النقض املرفوع من طرفها مما 
يكون معه الدفع بعدم القبول على غري أساس يف مواجهة السنديك ويكون طلب 

 .النقض املرفوع من شركة الوفاق للمقاولة والتجارة غري مقبول
 .يف شأن الوسيلة الوحيدة

ن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة حيث يستفاد من أوراق امللف وم
 يف 2346/2001و245 حتت عدد 16/11/2001االستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 

 أن البنك املغريب إلفريقيا والشرق 6‐2001‐1411و11‐2001‐536امللفني عدد 
 يعرض فيه أنه 22/6/1998تقدم مبقال لدى احملكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 
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 منع لشركة وفاق 14/1/1994فاقية القرض املصادق على توقيعها يف بقتضى ات
 درهم كما يتجلى من 2.250.000قرضا مببلغ " سويك"للمقاولة والتجارة املدعوة 

الفصل األول منها وأنه يف ذلك اإلطار أصبحت الشركة مدينة له مببلغ أصلي 
ابها السليب  درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حس2.737.470,38يرفع على 

كما يتجلى من كشف احلساب املشهود مبطابقته لدفاترها التجارية املمسوكة 
 وأن املدعى عليها مل تؤد ما بذمتها رغم 2/2/1998بانتظام واملوقوف يف 

 من 11احملاوالت احلبية ورسالة آخر إنذار املوجهة إليها وقد نص الفصل 
 من أصل الدين يف حالة جلوئه %10االتفاقية على أن البنك حيق له املطالبة ب 

للعدالة الستخالص دينه ملتمسا احلكم بأداء املدعى عليها له مبلغ الدين 
 ابتداء من تاريخ توقيف احلساب وهو % 12.85املذكور مع الفوائد البنكية بسعر 

 درهم 273.747.03 ومبلغ 30/5/1988 عمال بالقرار الوزيري املؤرخ يف 2/2/1998
، فأصدرت احملكمة حكما قضى بأداء املدعى عليها للبنك كتعويض تعاقدي

 3/2/1998املدعي املبلغ املطلوب كأصل دين مع الفوائد البنكية من يوم 
ورفض طلب التعويض استأنفه السنديك ادريس رواح املمثل القانوين لشركة 
ة الوفاق للمقاولة والتجارة املوجودة يف حالة تسوية قضائية كما استأنفته الشرك

األخرية، فقضت احملكمة االستئنافية مبقتضى قرارها املطعون فيه بضم 
 .امللفني وعدم قبول االستئناف فيهما لتقدميه خارج األجل القانوين

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن 
االستئناف تأسس على عدة وسائل منها بطالن مسطرة القيم من حيث عدم 

) املطلوب(وك االستدعاء بالربيد املضمون وسوء نية املستأنف عليه سل
المتناعه عن اإلدالء بالعنوان اجلديد وعدم قيام القيم مبهامه طبقا للقانون 
وبطالن مسطرة اإلشهار إضافة للوسائل املثارة بصفة احتياطية إال أن القرار 

 دفع بكون القيم مل حيرتم حور الوسائل املثارة يف املقال االستئنايف واعترب انه
م وذلك غري حقيقي ألن االستئنايف ركز على .م. من ق39مقتضيات الفصل 

احملكمة االبتدائية مل تأمر بإعادة االستدعاء بالربيد طبقا ملقتضيات الفقرتني 
 املذكور أي أن وسيلة االستئناف تتعلق بتبليغ 39الثانية والثالثة من الفصل 

ن الدعوى خالل املرحلة االبتدائية ومسطرة تعيني قيم االستدعاء أثناء سريا
خالهلا وقد استدل الطاعن باجتهاد قضائي للمجلس األعلى وبذلك فإن القرار 

 من 39بدل اإلصابة على ما أثري خبصوص إغفال تطبيق مقتضيات الفصل 
م من طرف احملكمة االبتدائية حور ذلك الدفع وختطي املرحلة املنصوص .م.ق

م وكان .م. من ق441 ذلك الفصل للمرحلة املنصوص عليها يف الفصل عليها يف
 من 39عليه اإلجابة أوال على مدة احرتام احملكمة االبتدائية ملقتضيات الفصل 

م أي عن عدم االستدعاء بالربيد املضمون قبل تعيني قيم يف حق املدعى .م.ق
قابل االستئنايف وإغفال عليه ومهام القيم وعدم اإلجابة على الوسائل املثارة بامل



 

112 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

الوسائل املثارة قبل الوسيلة املتعلقة مبهام القيم جبعل القرار ناقص التعليل 
 .املوازي النعدامه ويعرضه للنقض

حيث متسك الطاعن ضمن مقاله االستئنايف بأن احملكمة االبتدائية قررت 
التسليم تعيني قيم يف حق شركة وفاق للمقاولة  والتجارة مبجرد رجوع شهادة 

مبالحظة تعذر العثور على الشركة يف حني أنه كان عليها األمر بإعادة االستدعاء 
 من 39بالربيد املضمون تطبيقا ألحكام الفقرتني الثانية والثالثة من الفصل 

م  وأن مسطرة تعيني القيم يف حق الشركة باطلة، إال أن احملكمة مصدرة .م.ق
بأنه بالنسبة للدفع الذي تقدم " اره الطاعنالقرار املطعون فيه ردت على ما أث

م ومنها .م. من ق39به الطاعنان من كون القيم مل حيرتم مقتضيات الفصل 
البحث عن الطرق املبلغ إليه بواسطة النيابة العامة والسلطات اإلدارية وتقدمي 
كل املستندات واملعلومات املفيدة للدفاع عنه فإنه يتعني الرد بكون التبليغ قد 

م وأن .م. من ق441مت إىل القيم وفق املقتضيات املنصوص عليها يف الفصل 
يف حني أن ...م.م. من ق39الفصل املذكور ال يشرتط تطبيق مقتضيات الفصل 

وسيلة االستئناف األول انصب على بطالن مسطرة القيم بعدم احرتام احملكمة 
كور بتبليغ االستدعاء  املذ39االبتدائية للفقرتني الثانية والثالثة من الفصل 

بالربيد املضمون قبل القيام بتعيني قيم يف حق الشركة وان احملكمة ختطت 
 من ق م مما يكون قد 441ذلك ملناقشة التبليغ للقيم املنصوص عليه يف الفصل 

حورت دفع الطاعن فيما خيص ما ذكر وقرارها ناقص التعليل املوازي النعدامه 
 .وعرضة للنقض

 العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة القضية حيث إن حسن سري
 .على نفس احملكمة للبت فيها

  األسبابهلذه
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية على نفس 
احملكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مرتكبة من هيئة أخرى وعلى 

 .املطلوب يف النقض الصائر
 حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعون كما قرر إثبات

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 

وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة . بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط
زبيدة التكاليت مقررة : دة من السيدة الباتول الناصري رئيسا واملستشارين السا

وعبد اللطيف مشبال وعبد الرمحان مزور وعبد الرمحان املصباحي ومبحضر 
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احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة 
 .موجب

 
 كاتب الضبط      املقرر  رئيس الغرفة 
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 954القـرار عـدد  
 29/7/2003:يف املؤرخ 

 123/2003:  عدد امللف التجاري
 

 دعوى موازية بطالن إجراءات – إيقاف إجراءات حتقيقه –رهن عقاري 
 . وقف التنفيذ– القضاء االستعجايل –احلجز العقاري 

 من قانون املسطرة املدنية فإنه لوقف إجراء 484 و 483مبقتضى الفصلني 
حتقيق رهن عقاري، جيب على املدين الراهن أن يتقدم مبقال مكتوب 

عن بالبطالن يف إجراءات احلجز العقاري، وإذا اعتربت احملكمة للط
املختصة أنه ال موجب لوقف هذه اإلجراءات كان حكمها مشموال بالتنفيذ 
املعجل رغم كل تعرض أو استئناف، وهذا ال مينع املنفذ عليه حني توفر 
هذه الشروط من املطالبة أمام القضاء االستعجايل بوقف التنفيذ مؤقتا، 

 انتظار البت يف دعوى بطالن إجراءات احلجز العقاري، كلما توفرت يف
شروط االستعجال وكان هناك ما يربر اعتبار دعوى املوضوع املذكورة 

 .تشكل صعوبة حتول دون االستمرار يف التنفيذ 
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
أن الطالبني تقدموا  حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه 

 بدعوى يعرضون فيها  أنهم ميلكون على الشياع العقار موضوع 14/10/92بتاريخ 
 زنقة إمام احلرمني 19  املسمى عمارة بنشقرون الكائن يف 20507الرسم العقاري 

، املعاريف  الدار البيضاء قاموا برهنه للمطلوب ضمانا ملبلغ أربعة ماليني درهم  
ومت حجزه تنفيذيا مبحضـر مؤرخ يف " وماد " مة  شركة الذي قد يكون بذ

  غري أن الدائن كان قد تقدم 18/10/02 وأعلن عن بيعه يـوم 15/3/2001
(  درهم 7.197.205,85بدعوى للحكم على املدينة والطالبني بأدائهم له مبلغ 

وأصدرت احملكمة حكما متهيديا بإجراء خربة لتحديد مبلغ )  6594/99امللف 
ين املتخلذ بذمة املدينة، عني هلا اخلبري حممد صبري، مث أمرت خبربة ثانية الد

عهد بها للخبرية دحين السعدية ، لذلك  واستنادا  إىل عدم ثبوت الدين فقد 
التمس الطالبون وقف إجراءات التنفيذ إىل حني صدور قرار نهائي يف دعوى 

 بالدار البيضاء أمرا املوضوع، فأصدر قاضي املستعجالت باحملكمة التجارية
برفض الطلب، وعلى إثر استينافه من الطالبني  أصدرت حمكمة االستئناف 
التجارية بالدار البيضاء القرار املطعون فيه القاضي باعتبار االستيناف جزئيا 
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وإلغاء األمر االستعجايل املستأنف فيما قضى به من رفض الطلب ، واحلكم من 
 .جديد بعدم قبوله 

 الفرع األول من الوسيلة الفريدة والشق األخري لفرعها الثاين  فيما يهم
م وعدم االرتكاز على .م.  من ق438املتخذ من خرق أحكام الفصلني الثالث و 

 .أساس  
م الذي .م.  من ق438ذلك أن   الطالبني بنوا  دعواهم على أحكام  الفصل 

ال على منقول إال أنه ال جيوز إجراء أي حجز تنفيذي على عقار و" ينص على 
وأن هذا ما أوضحوه  أمام " مبوجب سند تنفيذي وبسبب  دين مقدر وحمقق 

احملكمة ومعىن ذلك أنه ال جيوز إجراء حجز تنفيذي عند انتفاء الدين الثابت 
احملقق ، وبسبب الدعوى هو الصعوبة  القانونية يف التنفيذ وليس بطالن 

ار  العقاري خالفا ملا ذهبت إليه إجراءات احلجز العقاري وال بطالن اإلنذ
احملكمة اليت اعتربت أن الطالبني مل يتقدموا بدعوى أمام احملكمة املختصة 

م فيكون القرار املطعون فيه قد خرج .م. من ق484قبل السمسرة وفق الفصل 
عن إطار الدعوى احملدد من الطالبني ، وغري سببها خارقا بذلك أحكام الفصل 

لذي ينص على منع تغيري سبب الدعوى وموضوعها فأتى م ا.م.الثالث من ق
 .عرضة للنقض 

م أنه .م. من ق484 و483لكن ، حيث يستخلص من مقتضيات  الفصلني 
لوقف إجراءات حتقيق الرهن العقاري  جيب على املدين الراهن أن يتقدم مبقال 

مة مكتوب للطعن بالبطالن يف إجراءات احلجز  العقاري ، وإذا اعتربت احملك
املختصة أنه ال موجب لوقف  هذه اإلجراءات كان حكمها مشموال بالتنفيذ  
املعجل رغم كل تعرض أو استيناف ، وهذا ال مينع املنفذ  عليه حني توفر هذه 
الشروط من املطالبة أمام القضاء االستعجايل بوقف التنفيذ  مؤقتا يف انتظار 

لما توفرت شروط االستعجال البت يف دعوى بطالن إجراءات احلجز العقاري  ك
وكان هناك ما يربر اعتبار دعوى املوضوع املذكورة تشكل صعوبة  حتول دون 

واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت اعتربت  أنه . االستمرار يف  التنفيذ 
 من 484و 483لوقف إجراءات التنفيذ العقاري جيب عمال بأحكام الفصلني 

لدى احملكمة املختصة  يستدعي هلا األطراف إلبداء م  ، أن تسبقه دعوى .م.ق
اعرتاضهم سواء تعلق األمر بطلب استحقاق أو بالطعن ببطالن إجراءات احلجز 
العقاري ، وخلصت  إىل أن الطاعنني  ماداموا   ينازعون يف مقدار الدين أي يف 

ت مضمون  اإلنذار العقاري ، دون أن يتقدموا بالدعوى املتطلبة وفق مقتضيا
 املذكور ، فإنه يتعني التصريح بعدم قبول طلبهم ، تكون قد سايرت 484الفصل 

م ، دون أن خيرق .م. من ق484 و 483املبدأ املذكور املستقى من الفصلني  
 .قرارها الذي أتى مرتكزا على أساس أي مقتضى ، والوسيلة على غري أساس 
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م التعليل وعدم اجلواب فيما يهم الشق األول للفرع الثاين املتخذ من انعدا
م ، ذلك أن احملكمة اعتربت أنه .م. من  ق347على وسائل الدفاع وخرق الفصل 

كان على الطالبني  أن يتقدموا بدعوى بطالن اإلنذار العقاري ما داموا ينازعون 
يف مقدار الدين ، غري أن املطلوب رغم توفره  على شهادة  التقييد اخلاصة فإن 

دام  تقدم بدعوى رامية لألداء  أجنزت خالهلا خربتني  دينه  غري ثابت ما
أسفرت إحداهما اليت مت إجنازها عن أن مبلغ الدين يقل بكثري  عن املبلغ  الذي 

 .يطالب به البنك ، بيد أن احملكمة مل جتب عما ذكر، مما ينبغي نقض قرارها
الذي لكن ، حيث  أحجم الطالبون عن تعزيز دفعهم املثار بتقرير اخلربة 

أبان عن مديونية تقل عن  املبلغ  املطلوب ، مما مل تكن معه احملكمة ملزمة 
 .باجلواب على دفع غري مدعم ، والوسيلة على غري أساس 

  األسبـابهلـذه
 .قضى الس األعلـى  برفض الطلب ، وحتميل رافعيه الصائر 

ذكور أعاله  بالتاريخ املاملنعقدة به صدر القرار وتلي باجللسة العلنية و 
 اهليئة احلاكمة مرتكبة كانتو . بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط

 اللطيف مشبال  عبد:  املستشارين السادةو  رئيسامن السيدة الباتول الناصري  
 ومزور وعبد الرمحان املصباحي  الرمحان عبدو  وزبيدة التكالنيت مقررا

 الضبط السيدة ةمبساعدة كاتبو احلالق  مةفاطمبحضر احملامي العام السيدة 
  .فتيحة موجب

 
      الرئيس                 املستشار املقرر                        الكاتبة 



 

117 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 2القـرار عـدد  
 07/01/2004:يف املؤرخ 

 1173/2003: امللف التجاري عدد 
 

 عدم قبول – انتهاء األجل – إشعار الدائن – السنديك –التسوية القضائية 
 عدم الرد على السنديك داخل األجل يؤدي لعدم قبول الطعن –الطعن 

 )نعم(أمام القاضي املنتدب 
احملكمة اليت ثبت هلا أن الدائن مل يرد على إشعار السنديك املتضمن 
منازعة املدين يف مبلغ الدين رغم منحه أجل ثالثني يوما بعد توصله، 

الطعن يف مواجهة األمر الصادر عن تكون قد رتبت عن صواب عدم قبول 
 .القاضي املنتدب املؤيد القرتاح السنديك 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فـيـه أن الطالب تقدم 
 درهم جتاه 7.045.672,61  بطلب رام إىل التصريح بدينه البالغ 27/4/01بتاريخ 
لوبة اليت فتحت مسطرة  التسوية القضائية يف مواجهتها من طرف احملكمة املط

 ، فأصدر القاضي املنتدب بتاريخ 20/12/2000التجارية  مبراكش بتاريخ 
 أمرا بعدم قبول  الطلب ، وعلى إثر استئنافه من الطالب أصدرت 23/10/01

 .بول االستئنافحمكمة االستئناف التجارية  قرارها املطعون فيه القاضي بعدم ق
 638 يف شأن الفرع األول من الوسيلة املتخذة من خرق  مقتضيات املادة 

 .من مدونة التجارة 
 693ذلك أن   احملكمة  عللت قرارها بأنه سبق للسنديك يف نطاق املادة 

من مدونة التجارية أن أشعر املستأنف برسالة  مع اإلشعار بالتوصل توصل بها 
 فيها منازعة املدين يف مبلغ الدين ومنحه  أجل ثالثني   أكد 11/6/01بتاريخ 

يوما إلبداء مالحظاته  فلم يفعل  وأن الدائن الذي وقع نزاع  يف دينه كال أو بعضا 
والذي مل يرد على السنديك يف األجل القانوين ال ميكنه أن يطعن يف أمر القاضي 

ا يتعني معه التصريح  مم697املنتدب املؤيد القرتاح  السنديك عمال  باملادة 
بعدم قبول االستئناف ، غري أن احملكمة ، بذلك غيبت  بشكل مطلق دور 
القاضي املنتدب يف مسطرة حتقيق الديون الذي يسهر على السري السريع 

 من نفس القانون ، 638للمسطرة وعلى محاية املصاحل املتواجدة عمال باملادة 
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 الدين أو بقبوله ، أو يعاين دعوى جارية ومن مث له سلطة اختاذ القرار أما برفض
بعد  فحص املستندات والوثائق وباالستعانة عند االقتضاء خبربة لتحديد  
صحيح الدين ، وبعدم قيام القاضي املذكور  بذلك واكتفائه  بالتصريح بعدم 

 واعتمد تعليال منعدم األساس ، 638قبول الطلب يكون قد جتاوز أحكام املادة 
يه اقرتاح السنديك يكون قد منح األخري سلطة أوسع من االقرتاح  كما أن تبن

وأصبحت  له سلطة التقرير يف مصري الدين بدل القاضي املنتدب عمال 
 من املدونة، فضال عن أن الدين يقر باملديونية وأن اخلالف حمصور 695باملادة

 .لطالب يف حجمها مما يكون معه قرار القاضي املنتدب قد أتى مضرا مبصاحل ا
 من مدونة التجارة فإن الدائن الذي 697لكن ، حيث أنه مبقتضى املادة  

وقع  نزاع يف دينه كال أو بعضا  والذي مل يرد على السنديك داخل األجل 
القانوين ال ميكنه أن يطعن يف أمر القاضي املنتدب املؤيد القرتاح السنديك ، 

ى إشعار السنديك اليت أورد فيها  واحملكمة اليت تبني هلا أن الطالب مل يرد عل
منازعة املدين يف مبلغ الدين رغم منحه أجل ثالثني يوما  إلبداء مالحظاته 

 ورتبت عن ذلك وعن صواب عدم قبول 11/6/01ورغم توصله باإلشعار بتاريخ 
الطعن  املوجه ضد األمر الصادر عن القاضي املنتدب تكون قد طبقت صحيح 

، مما يكون معه هذا الشق من الوسيلة على غري أساس مضمون املادة املذكورة 
، ويف حني أن ما تضمنه الشق الباقي منها  يتصرف إىل النعي على القاضي 

 .املنتدب دون القرار مما يكون معه  غري مقبولة 
 من 642/643 فيما يهم الوسيلة الثانية املتخذة من خرق مقتضيات املادتني 

 .مدونة التجارة
رار املطعون فيه أيد قرار القاضي املنتدب دون مراعاة  أن  ذلك أن الق

السنديك  مل يراع عدة التزامات قانونية ملقاة على عاتقه  قبل أن يقوم باقرتاح 
قبول أو رفض أو أن يعاين وجود دعوى جارية باعتبار أن السنديك وحده الذي 

باسم الدائنني   من مدونة التجارة يف التصرف 642له الصفة مبقتضى  املادة  
 من نفس القانون أن يتخذ كل اإلجراءات 643ولفائدتهم وأن له مبقتضى املادة 

إلخبار الدائنني واستشارتهم  وبذلك فإنه يعترب احلامي ملصاحل الدائنني ، مث إن 
السنديك تتبع مناحي أقوال املدين دون تفحص ادعائه والتأكد أن  الطاعن كان 

اء للمدين كما هو ثابت من اإلنذارات  املرفقة يوجه نظاميا إنذارات األد
بالتصريح بالدين ودون  التيقن  من أن األخري أويف بالتزاماته املنصوص عليها يف 

 أو التأكد من براءة ذمته من الدين ، 27/7/1972 من ظهيـر 27الفصـل 
  من مدونة التجارة ، مما يكون معه القرار املطعون689ومراعاة  أحكام املادة 

 .فيه قد أتى على غري أساس 
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لكن ، حيث إن احملكمة قضت بعدم قبول االستئناف فحال ذلك  دون 
 .النظر فيما تضمنته الوسيلة  من نعي يهم جوهر النزاع فتكون غري مقبولة 

  األسبـابهلـذه
 .قضى الس األعلـى  برفض الطلب ، وحتميل رافعه الصائر 

 بالتاريخ املذكور أعاله املنعقدةعلنية  به صدر القرار وتلي باجللسة الو
 اهليئة احلاكمة مرتكبة كانتو . بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط

 اللطيف مشبال  عبد:  املستشارين السادةو  رئيسامن السيدة الباتول الناصري  
  مبحضرومزور عبد الرمحان املصباحي الرمحان  عبدوزبيدة التكـالنيت ومقررا 

فتيحة  الضبط السيدة ةمبساعدة كاتبو خدجية الوزاين احملامي العام السيدة 
  .موجب
 

 كاتبة الضبط          املقرراملستشار     :               الرئيس
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 10القـرار عـدد  
 07/01/2004:يف املؤرخ 

 735/2003: امللف التجاري عدد 
 

 – للضمان االجتماعي  الصندوق الوطين– الدائنون –التسوية القضائية 
 التصريح بطبيعة االمتياز

الدائنون الذين يعود دينهم ملا قبل صدور حكم فتح املسطرة باستثناء 
املأجورين يوجهون تصرحيهم بديونهم للسنديك، ويشعر شخصيا الدائنني 
احلاملني لضمانات أو عقد ائتمان إجياري مث شهرهما، ويضم التصريح 

ريخ فتح املسطرة، مع حتديد قسط الدين مبلغ الدين املستحق بتا
املؤجل يف حالة التسوية القضائية، وحيدد التصريح طبيعة االمتياز أو 
الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به، وجيب التصريح بالديون حىت وإن 
مل تكن مثبتة بسند، وإن تعذر التصريح بالعناصر اليت من شأنها إثبات 

 يكون نامجا عن سند، يكتفى بتقييم الدين إذا مل وجود الدين ومبلغه ملا ال
لذلك ينبغي التصريح بدين الصندوق الوطين للضمان . حيدد مبلغه بعد 

االجتماعي األصلي والديون الالحقة داخل األجل احملدد قانونا، دون 
إشعاره بفتح املسطرة من طرف السنديك لعدم توفره على ضمانة أو 

 .ما عقد ائتمان إجياري مث شهره
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة  رئيسة  الغرفة بعدم  إجراء حبث  طبقا ألحكام 

 . من قانون املسطرة املدنية 363الفصل 
حيث يستفاد  من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 

ف  املليف  23/4/03خ تاريب  16حمكمة االستئناف التجارية بفاس   حتت عدد 
 يف امللف 08/02/01 أنه صدر عن احملكمة التجارية بفاس  بتاريخ 27/02 :عدد

 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية  القضائية يف حق املطلوبة 10/99/6عدد 
وعندما فتحت آجال  اإلشهار تقدم " السالمة " األوىل الشركة املغربية  للوقود 

 3879,52الجتماعي بتصرحيه  بدينه يف حدود مبلغ الصندوق الوطين للضمان ا
 مع حفظ حقه يف التصريح بديونه الالحقة 1997 إىل 1988درهما عن سنوات 

وظل ينتظر مراسلة السنديك له إىل أن فوجئ باألمر القضائي الصادر بتاريخ 
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 عن القاضي املنتدب  القاضي بقبول الدين املقرتح  من طرف 28/02/01
رح به داخل اآلجال القانونية ، ورفض الباقي لعدم التصريح به السنديك واملص
ت مع إشعار كتابة الضبط بتطبيق اإلجراءات .  من م687 و 686طبقا للمادتني 

استأنفه الصندوق الوطين للضمان . ت . من م696املنصوص عليها باملادة  
 .ون فيه االجتماعي  فأيدته حمكمة االستئناف التجارية مبقتضى قرارها املطع

 يف شأن الوسيلة الفريدة  ،
حيث ينعى الطاعن على القرار  ضعف التعليل املوازي النعدامه  بدعوى  

ت ، وكانت الديون . من م687أنه  صرح بدينه  داخل األجل  طبقا لنص املادة 
 درهما  واحتفظ حبقه يف اإلدالء بتصريح إضايف ، ألن له 3.879,52حمددة يف مبلغ 

 ثابتة  يف حق الشركة  ال ميكن التصريح بها بشكل احتمايل ، مادامت ديونا  أخرى
تتعلق بديون عمومية تستوجب الدقة  خاصة وأنه ال يوجد نص يسمح ملوظفي 
الصندوق باللجوء للتقدير  االحتمايل ، هذا ورغم اطالع السنديك على ما ذكر 

النهائي لديونه ،  من م ت  من أجل التحديد 688مل يراسل الطالب طبقا للمادة 
فيكون القرار االستئنايف املؤيد لألمر القضائي الذي صادق على تقرير السنديك 

 .  غري معلل بشكل سليم 
ت تلزم  السنديك عند وجود خالف أو منازعة يف . من م693كما أن املادة 

الدين بإشعار األطراف إلثبات  الدين واإلدالء باحلجج املثبتة لذلك ، وملا أدىل 
ت ، . من م689ب املقاولة بعد فتح  املسطرة بقائمة ديونها طبقا للمادة ر

واطلع السنديك عليها كان على هذا األخري ، باعتبار الطالب مؤسسة  عمومية  
وملا الحظ ما عرض عليه من ديون وما حدد عندما اطلع على الوثائق 

يونه ، ال أن احملاسبية للشركة ، أن يشعر الصندوق  الطالب من أجل تقدمي د
يتواطأ مع رب املقاولة إلقصائها ، وبذلك يكون السنديك ومعه القاضي املنتدب 
والقرار االستئنايف ، قد خالفوا  إرادة املشرع من إجياد مسطرة معاجلة صعوبة 

كذلك ألزم املشرع احملكمة  يف حالة وجود منازعة أوشك يف مبلغ . املقاولة  
ت من خالل . من م696ص عليها باملادة الدين اللجوء للمسطرة املنصو

استدعاء األطراف برسالة  مضمونة لتحديد الدين وإثباته ، هذه املادة اليت 
تسمح للقاضي املنتدب  بإجراء حتقيق الديون مع  األطراف تاركة له الصالحية 
يف اللجوء إليها تلقائيا  أو بناء على طلب األطراف ، غري أنه مل يلجأ إليها رغم 

 .د سبب لذلك  خبرق املادة املذكورةوجو
 كذا  فإن الطالب مؤسسة عمومية ، ديونها عمومية ، وهلا امتياز عام ، وما 
تطالب به هو أصال أجورا أعفاها املشرع من التصريح ، فيكون إقصاء تلك 
الديون وبقاؤها بيد الشركة املطلوبة من قبيل اإلثراء غري املشروع ، ويبقى 
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اها رغم إقرار املطلوبة بها غري مرتكز على أساس ومآله النقض القرار الذي أقص
. 

ت  أن الدائنني . من م688 و 686لكن ، حيث يستخلص من نص املادتني 
الذين يعود دينهم ملا قبل صدور حكم فتح املسطرة باستثناء املأجورين 
يوجهون تصرحيهم بديونهم للسنديك ، ويشعر شخصيا الدائنون  احلاملون 

ات أو عقد ائتمان  إجياري مث شهرهما ، ويضم التصريح مبلغ الدين لضمان
املستحق بتاريخ فتح املسطرة مع حتديد قسط الدين املؤجل يف حالة التسوية  
القضائية ، وحيدد التصريح طبيعة االمتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين 

سند ، وأن تعذر  مقرونا به ، وجيب التصريح بالديون حىت وإن  مل تكن مثبتة ب
التصريح بالعناصر اليت من شأنها إثبات وجود الدين  ومبلغه  ملا ال يكون نامجا 
عن سند ،  يكتفي بتقييم الدين إذا مل حيدد مبلغه بعد ، واحملكمة مصدرة 

أن املستأنف وإن كان التمس حفظ حقه يف " القرار املطعون فيه اليت اعتربت 
ن هذا احلق يتعني ممارسته داخل األجل القانوين التصريح بديون الحقة ، إال أ
ت  توجب التصريح بالدين ومل مل يكن .م. من ق686لكون الفقرة   الثانية للمادة 

مثبتا بسند ، كما أن هذا  الدين جيب أن يكون حمددا حسب ما تقضي به املادة 
ر  من نفس املدونة اليت تنص على وجوب أن يشمل التصريح بالدين العناص688

اليت من شأنها أن تثبت وجوده ، ومبلغه إذا مل يكن نامجا عن سند ، وإن تعذر 
ذلك تقييما للدين ، إذا مل حيدد مبلغه بعد ، وما دام بلم حيرتم  الطاعن هذه  
املعطيات لعدم إعطائه  تقييما لدينه  االحتمايل وعدم تصرحيه به داخل األجل 

ما متسك به غري جدي، أما صفته كمؤسسة ، ومل يثبت قيام منازعة  بشأنه ، فإن 
عمومية فال متنحه  أي امتياز يف هذا اإلطار لعدم  تصنيفه ضمن الدائنني 

تكون قد سايرت املقتضى املذكور " ت .  من م686املنصوص عليهم باملادة 
بإبرازها  أن التصريح بالدين األصلي والديون الالحقة، ينبغي تقدميها داخل 

نونا ، خاصة وأن املقتضيات  املذكورة  جتيز التصريح  بالديون  األجل احملدد قا
غري املثبتة بسند ولو  بشكل تقييمي ، دون ختصيص لنوع هذه الديون  اليت قد 
تكون  عادية أو ملؤسسات عمومية ، هذه  الصفة األخرية اليت ولئن  كانت ختول 

 تعفيه من التصريح الطالب رتبة امتيازية أثناء مسطرة وفاء الديون ، فهي ال
مبجموع ديونه ، كما هو  الشأن بالنسبة للمأجورين ولو كانت مستحقاته ختص 
االقتطاع من أجور هؤالء األخريين ، وال تلزم  بإشعاره بفتح املسطرة لعدم 
توفره على ضمانة أو عقد ائتمان إجياري مث شهرهما ، وأثري موضوع عدم احرتام 

وعلى النحو الوارد  بالوسيلة ألول مرة أمام ت  . من م693مقتضيات املادة 
 693الس األعلى ، إذ أن ما أورده الطالب مبقاله االستئنايف هو أن املادة 

املذكورة  تلزم السنديك عند حتقيق الديون بضرورة  إشعار الدائنني عند وجود 
 منازعة حول مبلغ الدين من أجل  دعوى الدائنني لتقدمي شروحهم ، وهو ما مل
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حيرتمه  السنديك الذي مل يعمل على استدعاء املستأنف إلضافة  التصرحيات 
 من 696اليت حفظ حقه يف اإلدالء بها ، وخبصوص عدم احرتام مقتضيات املادة 

ت ، فالنعي  انصب على إجراءات القاضي املنتدب وليس على  القرار .م
ى أساس قانوين سليم ، املطعون فيه الذي أتى معلال مبا فيه الكفاية  ومرتكزا عل

والوسيلة على غري أساس ، فيما عدا ما أثري ألول مرة وما مل  يتضمن أي نعي 
 .على القرار فهي غري مقبولة 

  األسبـابهلـذه
 .قضى الس األعلـى  برفض الطلــب ، وإبقاء صائره على رافعه

 أعاله  صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكوربه و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

  عبد الرمحان : السادةاملستشارين وا رئيس ة الباتول الناصري من السيد
املصباحي  مقررا   وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكالنيت وعبد الرمحان مزور  

 الضبط ة ومبساعدة كاتبالوزاين ة خدجية  احملامي العام السيدمبحضر و
 .ة فتيحة موجب    السيد
 

 ة الضبط كاتب                       املقرراملستشار                  الرئيس
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 428القـرار عـدد  
 07/04/2004:يف املؤرخ 

 908/2003: امللف التجاري عدد 
 

 وين  أثرها القان– رسالة استشارة – السنديك –التسوية القضائية 
رسالة السنديك املتوصل بها من البنك الدائن واملتضمنة القرتاح ختفيض 

 والتنازل عن الفوائد، تعد مبثابة استشارة للدائنني %30الدين بنسبة 
 من مدونة التجارة، وتندرج يف 585بصورة فردية عمال بأحكام املادة 

 ميكن مشروع خمطط استمرارية املقاولة اخلاضعة ملسطرة املعاجلة وال
اعتبارها منازعة يف الدين، حىت يطبق على البنك جزاء فوات األجل بعد 

 من مدونة التجارة املتعلقة مبسطرة 693مرور ثالثني يوما طبقا للمادة 
واحملكمة اليت رتبت األثر القانوين للمادة املذكورة على . حتقيق الديون 

دل ماهو مقرر رسالة السنديك املتعلقة باالستشارة الفردية للدائن ب
 السالفة الذكر، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها 585باملادة 
 .للنقض 

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

 فيما يهم الدفع بعدم  القبول ،
ذلك أن املطلوب  يدفع بعدم قبول الطلب لعدم إدخال النيابة العامة رغم 

لتجارة هي من النظام العام وأن حضورها أن أحكام الكتاب الرابع من مدونة ا
وتبليغ  املساطر إليها  يكون  وجويب حتت طائلة عدم القبول  خاصة وأن الدين 
موضوع النقاش يشمل حصة الدولة وكذلك لعدم إدخال القاضي املنتدب يف 

 .الطعن 
لكن ، حيث إن القرار املطعون فيه ال يتضمن ما يفيد أن النيابة العامة  

فا رئيسيا أو منضما يف الدعوى ليجب توجيه الطعن بالنقض يف كانت طر
مواجهتها وكذا األمر خبصوص القاضي املنتدب بصرف النظر عن صالحيته 

 .املقررة مبقتضى القانون ، مما يتعني معه رد الدفع بعدم القبول
حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه أن احملكمة التجارية  

 بفتح مسطرة التسوية القضائية 8/1/6 يف امللف 14/5/02ت بتاريخ مبكناس قض
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يف حق الطالبة حنان محدي صاحبة صيدلية العناية مع  ما يرتتب عن ذلك من 
  يف األجل 25/7/02آثار قانونية وأن البنك املطلوب صرح بدينه للسنديك بتاريخ 

 871.027,43القانوين مدعما التصريح بكشوف حسابية وقروض بلغ جمموعها 
 توصل الدائن املذكور بكتاب من السنديك يقرتح 15/10/02درهم ، إال أنه بتاريخ 

  إضافة إىل التنازل عن الفائدة اعتمادا على %30فيه ختفيض قيمة املديونية ب 
 من مدونة التجارة وهو ما رفضه البنك ، وأصدر القاضي 585ـ 693املادتني 

 559863,48حبصر قائمة الديون يف حدود مبلغ   27/12/02املنتدب أمرا بتاريخ 
درهم بينما قيمة الدين املصرح  يبلغ القدر املذكور أعاله ، وعلى إثر استئناف 
األمر من املطلوب أصدرت احملكمة االستئنافية  التجارية قرارها املطعون فيه 
 القاضي بإلغاء  األمر واحلكم من جديد بقبول دين البنك يف حدود قدر الدين

 . درهم مشموال  جبميع ضماناته 871.027,43املطلوب وهو 
فيما يهم الوسيلة الوحيدة املتخذة من خرق القانون ، خرق أحكام املادة 

 . من مدونة التجارة 585
ذلك أنه  يتجلى بالرجوع إىل وثائق امللف أن السنديك  راسل مؤسسة 

رتحا عليه اآلجال و  من مدونة التجارة مق585البنك الشعيب يف نطاق املادة 
التخفيضات اليت يطلبها لضمان تنفيذ خمطط استمرارية املقاولة وتوصل 

 دون أن  جييب عليها يف أجل ثالثني يوما 14/10/02برسالة السنديك املؤرخة يف 
املنصوص عليه يف املادة  املذكورة مما يعترب موافقة  منه عمال بنفس املقتضى، 

 وعدم ترتيبه آثار عدم 585مل يطبق أحكام املادة  والقرار  املطعون فيه الذي 
 .جواب الدائن يكون قد خرق أحكامها وجيعله  عرضة للنقض 

حيث تبني أن احملكمة اعتربت أن رسالة  السنديـك املؤرخـة يف 
 ال  تتضمن منازعة 15/10/02 اليت توصل بها البنك املطلوب بتاريخ 14/10/02

  درهم بل طلب مبقتضاها من 871.027,43يف مبلغ يف الدين الذي صرح به األخري 
 والتنازل عن الفوائد احملتسبة عن كل %30الدائن ختفيض أصل الدين بنسبة 

 من مدونة 585قرص مع تقسيط الدين على مدى عشر سنوات بناء على املادة 
التجارة وأن ذلك يندرج ضمن استشارة الدائنني بصورة فردية اليت جيريها  

د وضع مشروع خمطط استمرارية املقاولة اخلاضعة ملسطرة  السنديك عن
املعاجلة ، وال ميكن اعتبارها منازعة يف الدين حىت يطبق على البنك جزاء فوات 
األجل  بعد مرور ثالثني يوما ، واعتربت احملكمة من خالل  ذلك أن األمر 

قرتحات املستأنف الصادر عن القاضي املنتدب حصر قائمة  الديون بناء على م
السنديك يف نطاق  املادة املذكورة لتنتهي إىل القول  بأن هناك فرقا واضحا بني 
اجلواب املدىل به من الدائن عند استشارته فرديا حول التخفيضات  املطلوبة 
منه لضمان تنفيذ املخطط املذكور عمال بنفس املادة والرد الذي يقدمه الدائن 
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يق الديون وبيان أسباب  املنازعة فيها داخل أجل ثالثني يوما يف نطاق حتق
 من نفس القانون يف حني أن 693واحتماال مبلغ الدين املقرتح  تقييده طبق املادة 

النازلة  تتعلق باالستشارة الفردية اليت قام بها السنديك مع كل دائن صرح  
بدينه بشأن اآلجال والتخفيضات اليت يطلبها منهم لضمان تنفيذ  خمطط 

 املذكورة وذلك حسبما أوردته 585ة املقاولة املنصوص عليها يف املادة استمراري
احملكمة يف حيثيات قرارها مما كان يتعني معه عليها يف هذه احلالة أن ترتب  
األثر القانوين املتعني املنصوص عليه يف هذه املادة اليت تنص على أن عدم 

ني يوما ابتداء من تلقي رسالة جواب الدائن الواقع  استشارته   فرديا يف أجل ثالث
السنديك يعترب منه مبثابة موافقة على مضمون  اآلجال والتخفيضات املطلوبة 
من الدائن لضمان تنفيذ خمطط  االستمرارية يف أحسن األحوال ، واحملكمة اليت 

 من املدونة 693مل تراع ذلك       وطبقت  بدله على النازلة  مقتضى املادة 
 منها وجعلت 585 حتقيق الديون  تكون قد خرقت أحكام املادة املتعلق مبسطرة

 .قرارها عرضة للنقض
حيث إن حسن سري العدالة يقتضي  إحالة  ملف النازلة  على نفس 

 . احملكمة املصدرة للقرار املطعون فيه 

  األسبـابهلـذه
قضى الس األعلـى  بنقض قرار حمكمة االستئناف  التجارية بفاس 

  وإحــالة  امللف على نفس احملكمة للبت فيه  3/03 يف امللف 21/5/03بتاريخ 
من جديد  وهي مكونة من هيأة  أخرى طبقا للقانون ، وحتميل املطلوب يف 

 . النقض الصائـر
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت  احملكمة املذكورة  إثر احلكم  

 .املطعون فيه أو بطرته  
 بالتاريخ املذكور أعاله املنعقدةسة العلنية  به صدر القرار وتلي باجللو 

 اهليئة احلاكمة مرتكبة كانتو . بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط
اللطيف  عبد:  املستشارين السادةو  رئيسامن السيدة الباتول الناصري  

 ومزور عبد الرمحان املصباحي الرمحان  عبد  وزبيدة التكالنيت و مقررامشبـال
 الضبط السيدة ةمساعدة كاتبو فاطمة احلالقمبحضر احملامي العام السيدة 

 .فتيحة موجب 
 

                       كاتبة الضبط املقرراملستشار:                 الرئيس
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 1024القـرار عـدد  
 22/09/2004:يف املؤرخ 

 555/2003: امللف التجاري عدد 
 

 التسوية –) ال( أداء الرسم القضائي –ب  مقررات القاضي املنتد–استيناف 
 )نعم( التصريح بالدين –) نعم( إشعاره – دائن –القضائية 

 من قانون املسطرة املدنية على بطالن الطعن إذا 528لئن نص الفصل 
مت أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن، فإن ذلك مشروط 

 املنظم ألداء 27/4/84لظهري خبضوع الطعن ألداء رسم قضائي، وبالرجوع 
الرسوم القضائية خاصة الفصل األول منه جنده ينص على أنه يستوىف 
لفائدة اخلزينة العامة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء 

 .غري قضائي الرسوم املنصوص عليها قانونا
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
مللف ومن القرار املطعون فيه الصادر حمكمة حيث يستفاد من وثائق ا

 يف امللف عدد 26/04/02  بتاريخ 1406االستئناف التجارية بالبيضاء حتت عدد 
 أن املطلوبة األوىل شركة سوجيليز تقدمت بطلب إىل السيد 723/02/11

القاضي  املنتدب املعني يف ملف التسوية القضائية للطالبة مقاولة آيت املهدي 
 من خالله رفع السقوط عن دينها لكون سبب عدم التصريح به داخل ، التمست

اآلجال القانونية يرجع لعدم إشعارها شخصيا من طرف سنديك التسوية أمحد 
خردال، باعتبارها دائنة حاملة لعقد ائتمان  إجياري، فأصدر القاضي املنتدب 

ئناف أمره برفض الطلب ، استأنفته شركة سوجيلز ، فأصدرت حمكمة االست
التجارية قرارها بإلغائه واحلكم من جديد باإلذن للمستأنفة بالتصريح بدينها لدى 

 .سنديك التسوية القضائية وهو القرار املطعون فيه 
 يف شأن الوسيلة األوىل ،

 من 528 و 345حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلني 
ى أنه صرح بقبول استئناف م وعدم االرتكاز على أساس قانوين ، بدعو.م.ق

 يف 04/04/02شركة سوجليز بالرغم من أن أداء الرسوم القضائية مت بتـاريخ 
 06/02/02الوقت الذي بلغ  فيه األمر املطعون فيه باالستئناف للمستأنفة بتاريخ 

أي أن األداء كان خارج األجل القانوين ، فكان على حمكمة االستئناف أن تراقب 
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شروط القبول ولو مب يطلق  األطراف ذلك لتعلق األمر توفر الطعن على 
 . بالنظام العام 

 من ق م ت  على بطالن الطعن إذا مت 528لكن ، حيث لئن نص الفصل 
أداء الوجيبة القضائية خارج  آجال  استعمال الطعن فإن ذلك مشروط خبضوع 

لقضائية  املنظم للرسوم ا27/04/89الطعن ألداء رسم قضائي وبالرجوع  لظهري 
يستويف لفائدة اخلزينة العامة " خاصة الفصل األول منه جنده ينص على أنه 

عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غري قضائي الرسوم املنصوص 
ومبطالعة هذا امللحق  ال جند من بني نصوصه ما خيضع  " عليها يف هذا امللحق 

داء  رسم قضائي ، مما ال مربر الطعن  باستئناف مقررات القاضي املنتدب أل
 املذكور على النازلة  والوسيلة 528معه للتمسك بتطبيق مقتضيات الفصل 

 .على غري أساس 
 يف شأن الفرع األول للوسيلة الثانيــة ،

 من 690 و 686حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات املادتني 
م ، وانعدام التعليل وعدم .م. من ق345ع و .ل. من ق426مدونة التجارة والفصل 

اجلواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية  وعدم االرتكاز على أساس 
قانوين ، بدعوى أنه  اعتمد يف إلغائه أمر القاضي املنتدب ، على أن شهادة  
التوصل بكتاب السنديك ال حتمل توقيع املطلوبة ، مما يتعني اعتبارها كأنها مل 

 هذه األخرية توصلها بكتاب السنديك ، وإمنا متسكت تتوصل ، يف حني مل تنكر
بأن السنديك مل خيربها ال من قريب أو بعيد بنشر احلكم القاضي بتمتيع مقاولة 
آيت املهدي  الطالبة بالتسوية القضائية ، والواقع هو أن  السنديك إن كان ملزما 

ا ، فهو غري بإشعار الدائن  احلاصل لضمانات أو عقد ائتمان إجياري مث شهرهم
ملزم بإشعار الدائن بتاريخ إشهار احلكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ، علما 
بأن اإلشعار يتم بأية طريقة كانت ولو عن طريق عدم املنازعة يف التوصل كما 
هو احلال يف النازلة ، لذلك  خرق القرار املطعون فيه املقتضيات املذكورة 

 . تأثري على النزاع مما ينبغي نقضه وخرق مستنتجات األطراف اليت هلا
ت  ينص  على أنه . من م686لكن ، حيث إنه إن كانت مقتضيات املادة 

يشعر شخصيا الدائنون احلاملون لضمانات أو عقد ائتمان إجياري مث شهرهما ، 
فإنها مل تتحدث عن اجلهة اليت تقوم " وإذا اقتضى احلال ، يف موطنهم املختار 

ونه وال الكيفية اليت يتم بها ، واحملكمة اليت مل يثبت هلا من باإلشعار وال مضم
وثائق امللف ومما راج أمامها ، أن املطلوبة شركة سوجليز مث إشعارها حبكم  
فتح املسطرة  بصفة قانونية ، أو أنها أقرت بتوصلها بكتاب السنديك ، وقضت 

سنديك  ، اعتبارا منها بإلغاء األمر املستأنف واإلذن هلا بالتصريح بدينها لدى ال
يف  أن  ما متسكت به املستأنف عليها من كون  املستأنفة أشعرت " ملا أوردته 
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تكون عللت قرارها " بصفة قانونية من طرف السنديك غري مرتكز على أساس 
مبا فيه الكفاية دون أن خيرق أي  مقتضى أو تتجاهل ما عرض أمامهما من دفوع 

 .، والوسيلة على أي أساس 
 يف شأن الفرع الثاين من الوسيلة الثانية ،

 و 687 و 686 و 436حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات املواد 
م وانعدام التعليل وعدم اجلواب على .م. من ق345 و3 و1ت و . من م690

مستنتجات قدمت بصفة قانونية وعدم االرتكاز على أساس  قانوين ،بدعوى أنه 
 أن السنديك مل يشعر شركة سوجليز للتصريح بدينها دون  "رفع السقوط بعلة 

أن يبحث هل الدائنة تتوفر على عقد ائتمان إجياري  مث شهره حىت ال تواجه 
 املذكورة  ، وذلك يدخل يف اإلجراءات 690باألجل املنصوص عليه باملادة  

الشكلية لرفع السقوط اليت يتعني على القاضي إثارتها ولو مل يطلب ذلك 
ألطراف صراحة ، ومبا أن القرار مل يبحث  فيما ذكر بالرغم من متسك ا

املطلوبة بشهر عقد ائتمانها االجياري ، فإنه جاء غري معلل وغري مرتكز على 
 .أساس قانوين ، وينبغي نقضه 

لكن حيث إن شهر عقد االئتمان االجياري مل يكن حمل منازعة من الطالبة 
ه احملكمة يف قرارها الذي جاء معلال ومرتكزا طيلة مراحل النزاع  لكي تناقش

 .على أساس ، والوسيلة غري مقبولة 

  األسبـابهلـذه
 .برفض الطلب ، وبتحميل الطالبة الصائر   الس األعلـى  قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة . بالرباط العادية بالس األعلى اجللساتبقاعة 

عبد الرمحان : السادةواملستشارينا رئيس ة الباتول الناصري من السيد
 مبحضراملصباحي مقررا وزبيدة التكالنيت والطاهرة سليم وحليمة بنمالك  و

ة فتيحة  الضبط السيدةومبساعدة كاتبة فاطمة احلالق   احملامي العام السيد
 .موجب  

 
 :ةالكاتب:                      املقرراملستشار                     :الرئيس
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 احملور الرابع

 من قرارات الغرفة اإلدارية
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 290 عـدد  القـرار
 25/4/2002: يف املؤرخ

 206/2002: عدد   اإلداريلفامل
 

 –  شركة يف حالة املعاجلة – حجز بني يدي الغري –حتصيل ضريبة 
  اختصاص احملكمة اإلدارية–عاجلة مسطرة امل

كل نزاع ينشأ عن إجراءات التنفيذ اليت تقوم بها اخلزينة العامة، لتحصيل 
الضرائب ومن ذلك احلجز بني يدي الغري، يبقى من اختصاص احملكمة 

 .اإلدارية، ولو تعلق األمر بشركة ختضع ملسطرة املعاجلة 
  جاللة امللكباسم

 نون املداولة طبقا للقاوبعد
 : يف الشكل 

حيث إن االستئناف جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية فهو 
 .مقبول شكال

 : يف املوضوع 
حيث إن األمر املستأنف قضي بعدم االختصاص للبت يف طلب املستأنفة 
الرامي إىل رفع احلجز الذي أجراه قابض الدار البيضاء املعاريف على أمواهلا 

 بني يدي الشركة العامة املغربية لألبناك 1150005012854املتواجدة حبسابها 
 . مارس الدار البيضاء ذلك خلضوعها ملسطرة التسوية القضائية2وكالة 

 :يف أسباب االستئناف 
حيث تعيب املستأنفة على األمر املستأنف مبجانبته للصواب فيما قضى به 

لى مقتضيات من عدم اإلختصاص،ذلك أن ما علل به يف غري حمله ألنه اعتمد ع
 من مدونة حتصيل الديون 141 من مدونة التجارة،رغم أن املادة 566املادة 

العمومية تعطي اإلختصاص للمحاكم اإلدارية للبت يف املنازعات اليت تنشأ عن 
 . أحكام مدونة التحصيل املذكورةقتطبي

وحيث إن قاضي املستعجالت لدى احملكمة علل أمره بعدم اإلختصاص 
 من مدونة التجارة تنص على أن احملكمة املفتوحة مسطرة 566 بكون املادة

املعاجلة أمامها خمتصة للنظر يف مجيع الدعاوي املتعلقة بها،وبصفة خاصة 
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الدعاوي املتعلقة بتسيري املسطرة أو اليت يرتتب عنها تطبيق مقتضيات هذا 
 مجيع القسم،ومبا أن احملكمة التجارية هي صاحبة الوالية العامة للنظر يف

الدعاوي املتصلة بها،تكون احملكمة اإلدارية غري خمتصة وبالتايل قاضي 
 .املستعجالت

 من مدونة حتصيل الديون 141لكن حيث إنه بالرجوع إىل مقتضيات املادة 
العمومية يتبني أنها تسند اإلختصاص للمحاكم اإلدارية للبت يف كل املنازعات 

 .املذكورةاليت تنشأ عن تطبيق مقتضيات املدونة 
وحيث إنه من الثابت من الوثائق املدىل بها أن اخلازن العام للمملكة 
بواسطة قابض الدار البيضاء املعاريف املستأنف عليه أصدر األمر باحلجز بناء 

 من مدونة حتصيل الديون العمومية،وهي 104 إىل 100على مقتضيات املواد من 
 نزاع ينشأ بشأنها يرجع من إجراءات االستخالص املخولة له،ويبقى أي

اإلختصاص للنظر فيه للمحكمة اإلدارية،وبالتبعية لرئيسها يف نطاق اإلختصاص 
املخول لكل جهة منهما وأن الذي حيدد اإلختصاص النوعي بالبت يف صحة 
احلجز املطلوب رفعه هو صدوره تنفيذا لنصوص مدونة حتصيل الديون 

 . منها141العمومية وبالذات املادة 

  األسبابهلذه
 وتصديا التصريح بأن فقضى الس األعلى بإلغاء األمر املستأن

اإلختصاص للنظر يف الطلب يعود للقضاء اإلداري وبإرجاع امللف إىل اجلهة 
 .اليت أصدرته للبت فيه طبق القانون

وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
ادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة بقاعة اجللسات الع

من رئيس الغرفة اإلدارية القسم الثاين السيد مصطفى مدرع  واملستشارين 
عائشة بن الراضي ,  ، احلراق نزيهةنجسوس عبد الرمحا,  أمحد حنني: السادة 

السيد ، ومبحضر احملامي العام السيد الشرقاوي سابق ومبساعدة كاتب الضبط 
 .منري العفاط 

 
  الضبطكاتبة    املقرراملستشار     الغرفةرئيس
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 331 عـدد  القـرار 
 16/5/2002: يف املؤرخ

 748/2001: عدد   اإلداريلفامل
 

 األداء – 99‐98 من قانون املالية 27 مفهومه يف الفصل ‐ أداء–ضريبة 
 )ال(بواسطة شيك بدون رصيد 

‐98 من قـانون املـالية لسنة 17 الفصل إن األداء الذي قصده املشرع يف
 هو األداء الذي يربئ ذمة امللزم بالضريبة، وإن تقدمي شيك إىل اخلزينة 99

العامة بدون رصيد ال يشكل أداء باملفهوم القانوين للنص الضرييب املشار 
 .إليه بصرف النظر عن مفهوم األداء يف القوانني اخلاصة

  امللكجاللة باسم
 .للقانونلة طبقا  املداووبعد

حيث إن االستئناف قدم داخل األجل القانوين ووفق الشروط : يف الشكل
 .الشكلية املتطلبة قانونا لقبوله

حيث يستفاد من أوراق امللف ومن بينها احلكم املستأنف أنه : يف اجلوهر
 تقدم املدعى املستأنف مبقال يعرض فيه أنه يف إطار التعديل 26/9/2000بتاريخ

 منه الذي منح 27 خاصة الفصل 99‐98رأ على قانون املالية لسنة الذي ط
ختفيضات يف الضرائب بادر إىل األداء بواسطة شيكات داخل األجل القانوين 

 برسالة من قابض قباضة 3/2/98املنصوص عليه لكنه فوجئ بتـاريخ    
ا يعقوب املنصور مينحه أجل مخسة أيام لألداء لكون الشيكات بدون رصيد، كم

 برسالة أخرى من قابض قباضة بن رشد يطلب منه فيها 9/12/98توصل بتاريخ 
وهذه .إرجاع الوصوالت بدعوى أنه ليس له احلق يف االستفادة من التخفيضات

الرسالة هي قرار شخصي للسيد القابض، مما يعد شططا يف استعمال السلطة 
لتمسا إلغاء القرار علما بأن الشواهد البنكية ثبت عكس ما ذهب إليه القابض م

 وبعد متام اإلجراءات 9/12/98 بتاريخ99‐524/98الصادر عن القابض عدد 
أصدرت احملكمة حكمها املشار إليه أعاله برفض طلبه الرامي إىل إعفائه من 

 .الغرامات والدعائر والعالوات الناجتة عن التأخري يف أداء الضرائب
مة رفضت طلبه بعلة أنه وإن  على أن احملكهوحيث ركز املستأنف استئناف

أدى الغرامة داخل األجل القانوين إال أن ذلك ال يربئ ذمته مادام إن الشيكني 
اللذين أدى بواسطتهما ال يتوفران على رصيد واحلال أنه قد مت استخالصهما من 
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طرف القباضة فضال على أن مقابل الوفاء احملدد فيهما ال يعترب حسب القانون 
يان ال يؤثر على صحتهما ويبقى للخزينة العامة املطالبة بهما التجاري جمرد ب

ومادام األداء مت داخل األجل القانوين فمن .سواء عن الطريق املدين أو اجلنحي
حق العارض االستفادة من اإلعفاء من العالوات وجزاءات التأخري خاصة وأن 

 .الشيك وسيلة أداء ما يتعني معه إلغاء احلكم املستأنف
 من قانون املالية 27يث إن األداء الذي قصده املشرع يف الفصل لكن ح

 هو األداء الذي يربئ ذمة امللزم بالضريبة من أنواع الضرائب 1999‐1998لسنة
اليت حددها النص املذكور وأن تقدمي شيك إىل اخلزينة العامة وهو بدون رصيد 

 بصرف النظر عن ال يشكل أداء باملفهوم القانوين للنص الضرييب املشار إليه
 .مفهوم األداء يف القوانني اخلاصة فكان ما أثري بدون أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى بتأييد احلكم املستأنف

وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
كمة مرتكبة بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلا

 القسم الثاين السيد مصطفى مدرع  واملستشارين اإلداريةمن رئيس الغرفة 
أمحد حنني،أطاع اهللا عبد احلليم، احلراق نزيهة، بن الراضي عائشة ، : السادة 

ومبحضر احملامي العام السيد الشرقاوي سابق ومبساعدة كاتب الضبط السيد 
 .منري العفاط

 
  الضبطكاتبة             املقررستشارامل           الغرفةرئيس
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 346 عـدد  القـرار 
 30/5/2002: يف املؤرخ

 286/2002: عدد   اإلداريلفامل
 

 )ال( ضريبة الربح العقاري – صدور حكم بالفسخ –بيع 
إن صدور حكم بفسخ بيع عقار، يرتتب عليه إرجاع الطرفني إىل احلالة 

لك تنعدم الواقعة اليت تربر فرض اليت كانا عليها قبل التعاقد، وتبعا لذ
 . الضريبة على الربح العقاري 
  امللكجاللة باسم

 . املداولة طبقا للقانون وبعد
 : يف الشكل 

حيث إن االستئناف املصرح به من طرف وزير االقتصاد و اخلوصصة 
 .والسياحة مقبول شكال لتوفره على الشروط املتطلبة قانونا

 :يف اجلوهر
وثائق امللف واحلكم املستأنف الصادر عن احملكمة حيث يستفاد من 
 12/1/1999 أنه بتاريخ 4/99 يف امللف عدد15/9/1999اإلدارية بوجدة بتاريخ

تقدم املدعون ورثة حبييب بومدين وهم حممد واحمند وميمون وامحد وميمونت 
وميينة مبقال يعرضون فيه أنه سبق هلم أن باعوا قطعتني أرضيتني عنوانهما 

غري أن نزاعا قام بني الطرفني .15/6/1992قال مبقتضى عقدين مؤرخني يف بامل
 يف امللف 9/3/1993انتهى إىل فسخ هذين العقدين مبقتضى احلكم الصادر يف 

 وأنهم فوجئوا بأن مصلحة الضرائب بالناضور فرضت على عمليت 92/2030
 56207590قم البيع املفسوختني ضريبة األرباح العقارية حسب جدول املكلفني ر

وكذا الغرامات على الرغم . درهم269.723,30 وطالبتهم بأداء مبلغ 94‐92لسنة 
من عدم حتقيقهم أي ربح ملتمسني إلغاء الضريبة املشار إليها أعاله وما ترتب 

وبعد متام اإلجراءات .عن ذلك من آثار قانونية معززين طلبهم بالوثائق الالزمة
 .ملطعون فيهاقضت احملكمة بإلغاء الضريبة ا

 .يف أسباب االستئناف جمتمعة
حيث متسك املستأنف بكون البيعني املربمني بعقد التأمني مستجمعني 

 من قانون االلتزامات والعقود 488لكافة أركانهما القانونية حسب الفصل 
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وبتمامهما ينشأ حق اخلزينة يف استيفاء الضريبة عن الربح العقاري ويف امليدان 
 العقود بشروطها بصرف النظر عن مضمونهما وتنفيذها وأن اجلبائي تتحدد

وان .فسخ العقدين ال يرتتب عنه حرمان املصلحة اجلبائية من استيفاء حقوقها
ومن جهة أخرى .دور احملكمة املدنية اقتصر على التصريح باإلشهاد على الفسخ

 عقاري فإن احملكمة اإلدارية عللت حكمها بكون الطرف البائع مل حيقق أي ربح
مادام مل يستمر حصوله على املبالغ املتحصلة من البيع كما لو أن املشرع 
اشرتط استمرار الربح لتحقيق الواقعة املنشئة  للضريبة على الربح العقاري 
وعلى الرغم من أن هذه الواقعة هي عملية البيع حسب الفصل األول من 

يبة على األرباح العقارية تفرض الضر" القانون املنظم هلذه الضريبة الذي ينص 
ولو كان األمر ..." اليت حيققها األشخاص الذاتيون مبناسبة بيع      عقارات

من ./. 3عكس ذلك ملا نص املشرع على ضرورة أداء امللزم احلد األدىن ونسبته 
كما أن احملكمة قارنت بني رسوم التسجيل .قيمة البيع يف حالة عدم حتقيق الربح

رباح العقارية مستخلصة أن املشرع احتاط لعملية الفسخ يف والضريبة على األ
مدونة التسجيل وسكت عنها بالنسبة لضريبة األرباح العقارية وسكوته ال يعين 

 .توقيف األثر  اجلبائي حلصول البيع وال إعفاء من الضريبة بدون نص
لكن حيث تبني من أوراق امللف أن البيعني املفروضة عليهما ضريبة الربح 

 مت فسخها حسب الثابت من تنصيصات 15/6/1992لعقاري املربمني بتاريخ ا
 يف امللف 9/3/1993احلكم املدىل به من طرف املستأنف عليهم واملؤرخ يف 

 . عن احملكمة االبتدائية بالناظور2030/92
وحيث إنه مت إرجاع األطراف إىل احلالة اليت كانا عليها قبل التعاقد حسب 

تضى احلكم املشار إليه فكانت احملكمة على صواب عندما الفسخ الثابت مبق
اعتربت الواقعة املنشئة لضريبة الربح العقاري مل تتحقق حسب البند األول من 
القانون الذي كان ينظم ضريبة الربح العقاري بتاريخ الواقعة وأوردت يف تعليلها 

 مل يتم أن البائع املفروضة عليه الضريبة مل حيقق أي دخل عقاري مادام
حصوله على مقابل التفويت بعد أن اسرتده املشرتي نتيجة الفسخ حسب تعليل 
احملكمة الذي أسس على انعدام سبب فرض الضريبة وال عالقة لذلك باإلعفاء 

 .منها

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى بتأييد احلكم املستأنف

يخ املذكور أعاله وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتار
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 
من رئيس الغرفة اإلدارية القسم الثاين السيد مصطفى مدرع  واملستشارين 
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أمحد حنني،جسوس عبد الرمحان، احلراق نزيهة، عائشة بن الراضي، : السادة 
اوي سابق ومبساعدة كاتب الضبط السيد وحمضر احملامي العام السيد الشرق

 .منري العفاط
 

 الضبط كاتبة    املقرراملستشار     الغرفةرئيس



 

138 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 501 عـدد  القـرار
 15/8/2002: يف املؤرخ

 1318/2002: عدد  اإلداريلفامل
 

 إثبات اإلقامة بواسطة شهادة –التسجيل يف اللوائح االنتخابية العامة 
 )نعم(اللفيف 

ع أية وسيلة إلثبات اإلقامة مبفهوم مدونة االنتخابات، وإمنا مل حيدد املشر
تركها لالجتهاد القضائي، وإن شهادة اللفيف والقرائن تعززها كافية 

 .للداللة على اإلقامة باجلماعة املراد التسجيل بالئحتها االنتخابية 
  جاللة امللكباسم

 . املداولة طبقا للقانون وبعد
 : يف الشكل 

د إناس بن صاحل الزمراين استأنف احلكم الصادر عن حيث إن السي
 وجاء 2002‐152 يف امللف عـدد     17/7/2002احملكمة اإلدارية مبراكش بتاريخ 

 .هذا االستئناف داخل األجل القانوين ووفق الشروط املتطلبة لقبوله شكال
 :يف اجلوهر

ب إلغاء حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها احلكم املستأنف أن الطاعن طل
 عن جلنة الفصل جلماعة زمران 1 حتت رقم 28/6/2002القرار الصادر بتاريخ 

 إقليم قلعة السراغنة القاضي برفض طلبه التسجيل بالالئحة ‐الشرقية
االنتخابية للجماعة املذكورة وذلك يف إطار املراجعة االستثنائية للوائح 

وت اإلقامة الفعلية باجلماعة  وعللت اللجنة قرارها بعدم ثب2002االنتخابية لسنة 
 من مدونة االنتخابات ومتسك الطاعن بأنه يسكن بضيعته 4حسب املادة 

الواقعة بعزيب بنصاحل حبـوله مجاعة زمران الشرقية املراد التسجيل بها وذلك 
 حسب الشهادة اللفيفية احملررة بتوثيق قلعة السراغنة حتت 1983منذ سنة 

جابت جلنة الفصل بأن املعين باألمر يؤسس طلبه  وأ3/7/2002 بتاريخ  32عدد 
على أن حرث أرضه وغرسها يتطلب إقامة فعلية يف حني أنه ليست كل 
األراضي احملروثة واملغروسة وليست كل الفالحات احلسنة السري يقيم بها 
أصحابها إقامة فعلية، كما جاء يف جواب جلنة الفصل وبعد اإلجراءات قضت 
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ن بعلة أن اإلقامة ال تثبت إال بالشواهد اإلدارية اليت لطع  ارفض  احملكمة
 .تسلمها السلطات املؤهلة قانونا حسب تعليل احملكمة

 .فيما يتعلق بأسباب االستئناف
حيث حدد املستأنف متسكه مبا سبق أن أثاره وقدمه يف املرحلة االبتدائية 

ة، كما حدده الفصل وبأنه يقيم باجلماعة املراد التسجيل بها طبقا ملفهوم اإلقام
 من قانون املسطرة املدنية، كما قدم صورة للورقة الرمادية للجرار 520

 يف عنوانه بأوالد إبراهيم وبصورة غالف تبليغ 11/5/1992املسجل يف امسه منذ
 يف عنوانه باجلماعة املراد التسجيل 2/7/2002من احملكمة اإلدارية مبراكش يف 
 . عن ضيعته2002هر يونيو بها وبوصل أداء ماء الري عن ش

 املتعلق مبدونة االنتخابات 9/97 من القانون رقم 4حيث نصت املادة  و
أن يطلبوا مع ...  سنة20البالغني من العمر ... على أنه جيب على كل املغاربة

) وتتعلق بأسباب فقد األهلية االنتخابية(  من نفس القانون 5مراعاة أحكام املادة 
 الالئحة االنتخابية للجماعة اليت يقيمون فيها بالفعل منذ أن يطلبوا قيدهم يف

ثالثة أشهر على األقل بتاريخ إيداع طلبهم وعرق املشرع من قانون املسطرة 
 منه بأنه احملل الذي يوجد به الشخص فعال 520املدنية حمل اإلقامة يف الفصل 

 من 519فصل يف وقت معني وميز املشرع حمل اإلقامة عن املوطن، كما حيدده ال
نفس قانون املسطرة املدنية ويستخلص من املقتضيات املشار إليها أن اإلقامة 
املقصودة يف مدونة االنتخابات تتحقق بالسكىن فعليا لوقت معني حددته تلك 
املدونة يف ثالثة أشهر على األقل دون حتديد وسيلة إثبات ذلك، مما يدل على 

ضائي وبالرجوع إىل مدونة االنتخابات يف أن املشرع ترك املسألة لالجتهاد الق
القسم اخلاص بتنظيم االنتخابات اجلماعية يتبني أن املدونة عددت وسائل 
إثبات االنتماء إىل اجلماعة احمللية املراد الرتشيح فيها وذكرت من ضمنها 

 من املدونة ومن املعلوم أن أحد وجوده 201الشهادة اللفيفية كما جاء يف املادة 
اء للجماعة مسألة التسجيل بالئحتها االنتخابية وال شيء بالتايل مينع من االنتم

 .قبول الشهادة اللفيفية إلثبات اإلقامة باجلماعة املراد التسجيل بها
وحيث إنه بالرجوع إىل الشهادة اللفيفية اليت أدىل بها الطاعن يتبني أنها 

 81‐11يف القانون رقم حمررة وخماطب عليها وفقا للشكليات القانونية احملددة 
 30 و29بشأن تنظيم خطة العدالة وتلقى الشهادات وحتريرها وال سيما الفصلني 

 .منه
وحيث إن املراد إثباته هو واقعة مادية أي السكىن فعليا ملدة ثالثة شهور 
على األقل باجلماعة املراد التسجيل بالئحتها االنتخابية وجاء على لسان شهود 

ليها أنهم يعرفون طالب الشهادة إناس بنصاحل بن عبد القادر اللفيفية املشار إ
الزمراين معرفة تامة كافية شرعا بها ومعها يشهدون بأنه يسكن بضيعته بعزيب 
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 1983عمالة قلعة السراغنة منذ سنة ... بن صاحل حبولة مجاعة زمران الشرقية
 يقينهم علموه حىت اآلن هذا الذي يف عملهم وصحة.... وال يعملونه يسكن بغريها

بااورة واملخالطة واإلطالع التام على األحوال يف الكل حسب بيانات الشهادة 
 .اللفيفية املدىل بها

وحيث متسكت جلنة الفصل املطعون يف قرارها بأنها بلغت إىل الطاعن 
مقررها يف عنوانه مبدينة مراكش واحتج هذا األخري بصورة غالف تبليغ وأرد 

 يف عنوانه باجلماعة احمللية 18/7/2002اإلدارية مبراكش يف عليه من احملكمة 
املطلوب التسجيل بالئحتها االنتخابية والقاعدة أن الشخص الذايت ميكن أن 

وحمل إقـامة )  من قانون املسطرة املدنية519( يكون له يف نفس الوقت موطن 
مؤسسة ، كما أن األصل أن من ميلك ضيعة أو ) من نفس القانون520الفصل ( 

فالحية مغروسة حسنة السري كما وصفتها جلنة الفصل يف جوابها املودع بتاريخ 
 من حقه أن يتمسك بأنه مقيم يف املؤسسة املذكورة وأن اللفيفية 15/7/2002

املدىل بها والقرائن اليت تعززها كافية للداللة على أن الطاعن يقيم بضيعته 
ها إقامة فعلية أكثر من املدة اليت باجلماعة احمللية املراد التسجيل بالئحت

 من مدونة االنتخابات إذا تشري اللفيفية املدىل بها إىل أن هذا 4تستلزمها املادة 
 إىل اآلن فلم يكن احلكم املستأنف على صواب 1983اإلقامة كانت منذ سنة 

 .عندما أيد قرار جلنة الفصل برفض التسجيل رغم ثبوت موجبه
 3 فقرة 27 فقرة أخرية و37إليها أعاله واملادتني وتطبيقا للنصوص املشار 

 .من مدونة االنتخابات

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بإلغاء احلكم املستأنف وتصديا بإلغاء قرار جلنة 
الفصل وباألمر بتسجيل السيد إناس بنصاحل بن عبد القادر الزمراين بالالئحة 

 مع ما يرتتب عن ذلك قانونا وتبليغ 16االنتخابية جلماعة زمران الشرقية الدائرة 
نسخة من هذا القرار إىل كل من عامل إقليم قلعة السراغنة وإىل رئيس اللجنة 

 .اإلدارية جلماعة زمران الشرقية
وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 

ت اهليئة احلاكمة مرتكبة بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكان
من رئيس الغرفة اإلدارية القسم الثاين السيد مصطفى مدرع  واملستشارين 

جسوس عبد الرمحان، عبد السالم البقايل، عبد اهللا احلنفي،عائشة : السادة 
املنوين، ومبحضر احملامي العام السيد حسين عبد العزيز ومبساعدة كاتبة 

 .الضبط السيدة مسرية املنيين
  الضبطةتبكا               املقرراملستشار          الغرفةئيسر



 

141 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 855 عـدد  القـرار
 04/12/2003: يف املؤرخ

 184/2000: عدد  اإلداريلفامل
 

  مجاعة قروية– سوق أسبوعي – املنفعة العامة –نزع امللكية 
السوق األسبوعي بالنسبة جلماعة قروية يشكل نقطة جذب اقتصادي 

، ويوفر مداخيل لسري املرفق اجلماعي العمومي، فهو وجتمع وتواصل
بالتايل مسألة حيوية لوجودها واستمرارها ونزع عقار من أجل إحداثه 

 .يكتسي صبغة املنفعة العامة 
  جاللة امللكباسم

  املداولة طبقا للقانونوبعد
حيث يطلب محاد بن احلاج حممد الدويري بسبب الشطط يف استعمال 

 يرباير 9 الصادر عن الوزير األول بتاريخ 2‐98‐1100رسوم رقم السلطة إلغاء امل
 املعلن أن املنفعة 482 صحيفة 4669 املنشور باجلريدة الرمسية عدد 1999

 مرتا مربعا 31200العامة تقتضي بناء سوق أسبوعي ونزع ملكية مساحة قدرها 
 قرب  الكائن13784/11من امللك املسمى ادويري موضوع مطلب التحفيظ عدد 

مدينة العروي بإقليم الناظور موضحا يف مقاله أنه ميلك العقار املشار إليه والذي 
أصبحت له قيمة مهمة نظرا ملوقعه جبوار الطريق العمومية الرابطة بني 
الناظور وتطوان وأن األرض املذكورة ال تبعد عن سوق مدينة العروي الذي هو 

ال حيصى من  التجار والفالحني من أكرب أسواق املنطقة والذي يرتاده عدد 
وغريهم منذ زمن بعيد إال مبسافة قصرية جدا مما ال يتصور معه التفكري يف 
إحداث سوق آخر بها إال أن املنافسات واملزامحات التجارية دفعت بعض من 
بيدهم القرار إىل تدبري هذه احليلة حلرمان الطاعن من عقاره حتت ستار نزع 

ة ، كما أن العارض باع عددا من القطع من األرض امللكية للمنفعة العام
املذكورة لعدة أشخاص من عمالنا باخلارج ومنهم من بىن منزله عليها وأن 
مصلحة املنطقة ومنفعتها ليست يف إحداث سوق آخر ولكن يف توفر سكن الئق 

 .للمواطنني مع ما يوفره مشروع التجزئة العقارية من تشغيل لليد العاملة 
كت اجلماعة القروية بأن ادعاءات املدعي ال تقوم على أي وحيث متس

 .أساس وأن املنفعة العامة قائمة مما جيب معه رفض الطلب 
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ذلك أن األرض اليت حددها املرسوم املطعون فيه إلقامة السوق هي أرض 
 .فالحية بورية خالية من أي بناء وال تتوفر على أية جتهيزات 

 قرارا متهيديا بإجراء 2002‐10‐24بتاريخ وحيث أصدرت الغرفة اإلدارية 
خربة لتحديد موقع األرض موضوع نزع امللكية بالنسبة لألسواق املوجودة يف 

املوجود فعليا يكفي الستيعاب حاجيات " العروي"املنطقة وما إذا كان سوق 
وأعد اخلبري املعني تقريره حبضور الطرفني وقدم كل طرف .سكان املنطقة 

 .تعقيبه عليه 
 :فيما يتعلق مبشروعية املرسوم املطعون فيه 

 اليت ‐وحيث إنه إذا كان مما أفاد به البحث الذي أجري عن طريق اخلربة 
 أن األرض اليت أعلن املرسوم املذكور ختصيصها ‐متت حبضور الطرفني

 كيلوميرتات  فإن من 3مبا يناهز " العروي"إلنشاء سوق جديد تبعد عن سوق 
يوجد أي نص حيدد املسافة اليت ينبغي أن تفصل بني األسواق املسلم به انه ال 

 .القروية األسبوعية وأن األصل هو حرية التجارة ومنع االحتكار 
وحيث إن الطاعن مل يدل مبا يثبت وجود أي بناء على األرض املذكورة وال  
قدم أية عناصر مضبوطة للمشروع السكين الذي ينوي إجنازه على تلك األرض 

اكتفى مبجرد العموميات اليت ال تصلح أساسا للبحث واملقارنة بني منافع وإمنا 
املشروع الذي يتمسك به واملنفعة  العامة اليت أسس عليها  املرسوم املطعون 

 .فيه 
وحيث إنه ال أساس لتمسك الطاعن يف تعقيبه على  اخلربة اراة بأن 

غري مناسبة إلحداث  قرب املطار  جيعلها ةموقع األرض موضوع نزع امللكي
سوق يف حني أن اجلهة اإلدارية املشرفة على شؤون املطارات هي املختصة 
بإثارة ذلك ال سيما أن املطار وكما جاء يف مستنتجات الطاعن يوجد بني سوق 

 .العروي القائم حاليا وبني السوق املراد  إحداثه
ني تتكون  منهما وحيث إنه إذا كان تقرير اخلبري قد أفاد أن القبيلتني اللت

اجلماعة القروية اليت تقرر نزع امللكية من أجل إحداث سوق جديد بدائرة 
فإن اخلبري وصف هذا " العروي"نفوذها توجدان على مسافة أقرب إىل سوق  

السوق بأن املساحة  املخصصة له مل تعد كافية مما يضطر العديد من التجار 
فضال عن إشارة .... ه لعرض  سلعهم إىل استعمال الطرق االلتفافية احمليطة ب

تقرير اخلبري إىل أن اجلماعة القروية املستفيدة من نزع امللكية املنازع فيه كانت 
 تطبيقا للتقسيم 1992تابعة للجماعة القروية للعروي واستقلت عنها سنة 

 كلم مربع وعدد سكانها 280اإلداري اجلديد ومساحة اجلماعة اجلديدة حوايل 
 ومراعاة لكون  السوق األسبوعي 1994 نسمة حسب إحصاء سنة 9061حوايل 
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وبالذات بالنسبة جلماعة قروية يشكل نقطة جذب اقتصادي وجتمع وتواصل 
ويوفر مداخيل لسري املرفق  اجلماعي العمومي وهو بالتايل مسألة حيوية 
 لوجودها واستمرارها فإن املنفعة العامة اليت أسس عليها املرسوم املطعون فيه

 .  هي منفعة ثابتة ومشروعة – حسب ظروف النازلة –

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب 

وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس  األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 

السيد مصطفى مدرع  واملستشارين )  القسم األول(ية من رئيس الغرفة اإلدار
 عبد احلميد سبيال وزحزوحي نعيمة  – أمحد دينية –حممد بورمضان : السادة  

مبحضر احملامي  العام السيد عبد اجلواد الرايسي ومبساعدة كاتبة  الضبط 
 .السيدة  حفيظة الغراس  

 
 كاتبة الضبط    رئيس الغرفة            املستشار املقرر       
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 902 عـدد  القـرار
 11/12/2003: يف املؤرخ

 1357/2003: عدد  اإلداريلفامل
 

  من قانون املسطرة املدنية295 الفصل – سببه – جتريح –قاضي 
جمرد بت القاضي االبتدائي يف قضية، ال حيول دون نظره يف النزاع جمددا 

 وال يشكل البت السابق من إثر إلغاء حكمه استئنافيا وإرجاع القضية إليه،
 .طرفه سببا للتجريح 

  جاللة امللكباسم
  املداولة طبقا للقانونوبعد

 طلب كل من تاوبة عبد القادر واحلرش 03‐4‐4حيث إنه مبقال قدم يف 
ميلودي تنحي السيد عبد الغين يفوت القاضي باحملكمة اإلدارية بالدار البيضاء 

 يف 399إثر صدور قرار الس األعلى  غ املفتوحة 02/488عن نظر القضية 
، بإلغاء احلكم الصادر عن احملكمة 926/4/1/02 يف امللف عدد 02‐6‐20

 وبإرجاع امللف إليها للبت فيه من 70/01 يف امللف عدد 02‐5‐16املذكورة يف 
جديد وفق القانون، بعد كان القاضي املذكور رئيسا ومقررا يف احلكم امللغى 

س القضية بعد إلغاء احلكم وإرجاع القضية لنفس احملكمة وعني مقررا يف نف
 .للبت فيها من جديد 

وحيث يعتمد الطالب يف طلبه على مقتضيات الفقرة اخلامسة من الفصل 
 من قانون املسطرة املدنية فيما تنص فيه من إمكانية جتريح كل قاض 295

فيه كمحكم أو أدىل لألحكام قدم استشارة أو رفع أو كان طرفا يف النزاع أو نظر 
 .فيه بشهادة 

وحيث أجاب القاضي املوجه ضده التجريح برفضه حسب مذكرته 
 .املودعة بامللف 

وحيث إن أسباب التجريح حمددة على سبيل احلصر وذات مفهوم استثنائي 
 .وال جيوز التوسع يف تفسريها 

 غ مل 02 /488وحيث يف النازلة إن القاضي املطلوب تنحيه عن امللف 
سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا يف النزاع أو نظر فيه كمحكم أو ي

أدىل فيه بشهادة وهي األسباب احملتج بها وإن جمرد بته يف قضية حبكم أنه كان 
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مقررا فيها ال يدخل ضمن مقتضيات الفقرة احملتج بها من الفصل املذكور وال 
تجريح، فالرأي املعرب عنه ضمن غريها من األسباب اليت ختول احلق يف ال

مبناسبة مزاولة العمل القضائي مدرجة ابتدائية ال حيول دون نظر النزاع جمددا 
 من 4وال مينع ذلك إال على قاضي االستئناف وقاضي النقض حسب الفصل 

قانون املسطرة املدنية أو القاضي الذي سبق أن بت يف احلكم الذي وقع نقضه 
سطرة املدنية فكان الطلب مبنيا على سبب  من قانون امل369حسب الفصل 

 .غري مقبول
وحيث إن الذي خيسر دعوى التجريح يتحمل الغرامة اليت نص عليها 

 ) .    درهم500( من قانون املسطرة املدنية وعلى حدها األقصى  297الفصل 

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى برفض الطلب وعلى الطرف الطالب غرامة مبلغها 

 . درهم 200ئتا درهم من ما
وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس  األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 

السيد مصطفى مدرع  واملستشارين )  القسم األول(من رئيس الغرفة اإلدارية 
 عبد احلميد سبيال وزحزوحي نعيمة  – أمحد دينية –حممد بورمضان : السادة  

مبحضر احملامي  العام السيد عبد اجلواد الرايسي ومبساعدة كاتبة  الضبط 
 .السيدة  حفيظة الغراس  

 
 كاتبة الضبط                   املستشار املقرر رئيس الغرفة
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 956 عـدد  القـرار
 25/12/2003: يف املؤرخ

 4/1/2003/ 1038: عدد   اإلداريلفامل
 

  رفض ضمين– عدم اجلواب – جملس هيئة احملامني –طلبات وشكايات 
 من قانون املهنة 1هيئة احملامني هي جزء من أسرة القضاء حسب املادة 

، ولس اهليئة صالحية 169/93/1وتستند يف وجودها إىل الظهري رقم 
التأديب، النظر يف كل ما يتعلق مبمارسة مهنة احملاماة ومن ذلك 

فالشكايات اليت توجه إليه من طرف النيابة العامة هي طلبات مقدمة إىل 
هيئة نظامية مكلفة بتسيري مرفق عام ختضع لآلجال احملددة للجواب 

 .اليت ختضع هلا الطلبات املقدمة إىل أي جهة إدارية 
  جاللة امللكباسم

  املداولة طبقا للقانونوبعد
 :يف الشكل

 من طرف جملس هيئة 2003‐4‐8قض املرفوعة بتاريخ حيث إن عريضة الن
 الصادر عن غرفة املشورة 479احملامني مبراكش والرامية إىل نقض القرار عدد 

 قد 02‐2842 يف امللف عدد 2003‐2‐19لدى حمكمة االستئناف مبراكش بتاريخ 
 .روعيت شروط قبوهلا شكال

 :يف اجلوهر
رار الصادر عن غرفة املشورة حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن بينها الق

 انه 02‐2842 يف امللف عدد 03‐2‐19لدى حمكمة االستئناف مبراكش بتاريخ 
متت متابعة من طرف النيابة العامة ضد كل من حممد احلسن السعدي 
ومصطفى الشهريي من اجل ادعاء لقب  يتعلق مبهنة نظمها القانون وتزييف 

رة مساطر قضائية دون األهلية لذلك توقيع يف ورقة عرفية واستعماهلا ومباش
ومسسرة الزبناء وجلبهم حملام وادعاء لقب مهنة نظمها القانون وان املتهم 
السعدي أنشأ مكتبا  للدراسات واملنازعات واملراسالت القانونية وذلك من اجل 
وضع املقاالت بصناديق حماكم الدار البيضاء واليت ختص بعض الشركات اليت 

تاذ امحد غيالس وكذا مراقبة خمتلف اإلجراءات اخلاصة بسحب ينوب عنها األس
النسخ التبليغية والتنفيذية لألحكام والوثائق املتعلقة بها استنادا إىل التوكيل 
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املمنوح له من طرف األستاذ غيالس وانه يقوم بدوره بتعيني احملامي املذكور 
 هو بتتبع قضاياهم للنيابة عن الشركات واملؤسسات واملتقاضني الذين يكلفونه

مضيفا أن األتعاب حيددها األستاذ غيالس فيما يقوم هو باستخالصها من زبنائه 
وأقر بأنه يوقع الطلبات املقدمة للمحكمة بدال من احملامي املذكور وبناء على 
هذه الوقائع قام الوكيل العام للملك لدى حمكمة االستئناف مبراكش بإحالة ما 

‐3 بتاريخ 02‐117امني مبراكش بواسطة الكتاب عدد ذكر على نقيب هيئة احمل
 وعندما مل يتوصل بأي رد أستأنف ما اعتربه قرارا 65 يف نطاق الفصل 02‐5

ضمنيا حبفظ الشكاية ضد احملامي األستاذ غيالس وبعد عرض القضية أمام 
  03‐01‐29غرفة املشورة مبحكمة االستئناف مبراكش بتاريخ  

 ‐الكاتب العمومي‐س  بأنه وكل املسمى السعدي أجاب األستاذ أمحد غيال
قصد تزويده بإجراءات ملفات بالدار البيضاء واملتعلقة بشركة ينوب عنها وأنه 
الزال مل يبدأ معه ما اتفقا عليه، مث صدر القرار موضوع الطعن احلايل بالنقض 
وقد قضى بإلغاء مقرر احلفظ الضمين وتصديا مبؤاخذة احملامي األستاذ 

 .س واحلكم عليه باإليقاف ملدة ثالث سنوات غيال
 الوسيلة اخلامسة ألسبقيتها

حيث يعيب الطاعن على القرار املطعون فيه أنه نص على صدوره علنيا 
بإلغاء القرار الضمين املستأنف وأن صدوره بهذه الكيفية هو خرق لقاعدة 

 .السرية 
شورة جتري لكن حيث إنه إذا كانت القضايا اليت تبت فيها غرفة امل

مناقشاتها بصفة سرية فإن العلنية الواردة مبنطوق القرار املطلوب نقضه 
تنصب على النطق به وال شيء يثبت أن املناقشة مل تتم جبلسة سرية واألصل 

 .يف األحكام هو الصحة مما تبقى معه الوسيلة املثارة عدمية األساس
 افيما يتعلق بالوسيلتني األوىل والثالثة الرتباطهم

حيث إن جملس هيئة احملامني مبراكش يعيب القرار املطلوب نقضه بأنه 
 من 65قبل استئناف النيابة العامة ملقرر قبل أوانه وخرق مقتضيات الفصل 

 2002‐5‐7قانون املهنة ذلك أن النقيب تسلم الشكاية من النيابة العامة بتاريخ 
طي لس اهليئة مدة  يوما للبت فيها كما يع15والفصل املذكور يعطيه أجل 

 75شهرين الختاذ قرار حبفظ الشكاية أو فتح املتابعة يف شانها أي ما جمموعه 
‐7‐11 فكان استئناف الوكيل العام بتاريخ 2002‐7‐22يوما كانت ستنتهي يف  

 . سابقا ألوانه ويستوجب عدم القبول 2002
ثابة  مب1993‐9‐10 من ظهري 65لكن حيث إنه بالرجوع إىل نص املادة 

قانون يتعلق بتنظيم مهنة احملاماة يتبني أنها حددت يف فقرتها الثالثة أجل 
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شهرين الختاذ جملس اهليئة مقرر احلفظ واملتابعة اعتبارا من تاريخ تقدمي 
الشكوى دون أن يكون فيها ما يدل على أن األجل املمنوح للنقيب يضاف إىل 

د أن جملس اهليئة اختذ أي قرار يف أجل الشهرين املذكور ال سيما انه ال شيء يفي
 .الشكوى املرفوعة إليه يربر منازعته يف أجل الطعن وال وجود للخرق احملتج به

 فيما يتعلق بالوسيلة الثانية 
 من 65حيث يعيب الس الطالب القرار املطعون فيه خبرق الفصل 
ود ألي قانون املهنة ذلك أن هذه الفصل يتحدث عن القرارات الصرحية وال وج

قرار ضمين يف الشكاية اليت ترفع لس اهليئة وأن القرار الضمين يكون نتيجة 
 .طلب إداري وال ينتج عن شكوى ضد احملامي ظل مسكوتا عنها

 من 1لكن حيث إن هيئة احملامني هي جزء من أسرة القضاء حسب املادة 
 الذي 1‐93‐169قانون املهنة وتستند يف وجودها وتنظيمها للظهري رقم     

سبقته قوانني هلا نفس الصفة التشريعية لتنظيم اهليئة، واالخنراط فيها إلزامي 
 من الظهري املذكور 95 و 19     و 11ملمارسة املهنة كما يتبني خاصة من املواد 

ولس اهليئة صالحية النظر يف كل ما يتعلق مبمارسة مهنة احملاماة وحسن 
ات اليت توجه إليه من طرف النيابة العامة هي سريها ومن ذلك التأديب فالشكاي

طلبات مقدمة إىل هيئة نظامية مكلفة بتسيري مرفق عام وجيب أن ختضع 
سلطتها لآلجال اليت ختضع هلا الطلبات املقدمة إىل أية هيئة إدارية وال وجود 

 .للخرق احملتج به 
 فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة

 من 59ملطلوب نقضه خبرق املادة حيث يعيب الس الطالب القرار ا
 املتابعة واختاذ العقوبات إجراءقانون املهنة الذي يعطي لس اهليئة صالحية 

التأديبية وأن احملكمة املطعون يف قرارها تصدت للقضية ومارست حق املتابعة 
 .والعقاب الذي جعله املشرع من اختصاص جملس اهليئة وحده

 هلا وجود قرار ضمين باحلفظ كما لكن حيث إن احملكمة عندما ثبت
سبقت اإلشارة إليه عند اجلواب عن السبب الثاين كما ثبت هلا أن القضية 
جاهزة وتصدت بالبت فيها تكون قد استعملت الصالحية اليت خيوهلا هلا قانون 

 ومبقتضاه إذا أبطلت أو ألغت حمكمة االستئناف 146املسطرة املدنية يف الفصل 
املطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للبت يف اجلوهر إذا )  أو املقرر(احلكم 

 .كانت الدعوى جاهزة فكان ما أثري بدون أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب وجعل الصائر على الطالب
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وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
لس  األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة بقاعة اجللسات العادية با

السيد مصطفى مدرع  واملستشارين ) القسم األول (من رئيس الغرفة اإلدارية 
 عبد احلميد سبيال و أمحيدو أكري – أمحد دينية –حممد بورمضان : السادة  

ومبحضر احملامي  العام السيد عبد اجلواد الرايسي ومبساعدة كاتبة  الضبط 
 .لسيدة  حفيظة الغراسا

 
      كاتبة الضبط رئيس الغرفة              املستشار املقرر    
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 199 عـدد  القـرار
 18/02/2004: يف املؤرخ

 4/1/2003/ 2265: عدد  اإلداريلفامل
 

  إجراء حبث– ارتشاء – شريط مصور – وسائل إثباتها –خمالفة إدارية 
عاتقها إثبات املخالفة املنسوبة إىل إذا كان صحيحا أن اإلدارة يقع على 

موظفيها حىت ميكن إجراء البحث الذي يقتضيه كشف احلقيقة، فإن عدم 
تنصيصات احلكم املستأنف على ما يفيد اطالع احملكمة على صور 
الشريط املدىل به من طرف إدارة اجلمارك للوقوف على اللقطات اليت 

 .حث تفيد واقعة االرتشاء، مما يتطلب تعميق الب
  جاللة امللكباسم

  املداولة طبقا للقانونوبعد
حيث يؤخذ من وثائق امللف أن السيد عبد العزيز حياين سجاع تقدم مبقال 

 يعرض فيه أنه يطلب إلغاء القرار 11/6/02أمام احملكمة اإلدارية بوجدة بتاريخ
بعزله  والقاضي 3/6/02اإلداري الصادر عن املدير العام إلدارة اجلمارك بتـاريخ

من وظيفته وذلك بعلة قيامه بأعمال خملة بأخالقيات املهنة وجتاهله االنضباط 
حني مراقبته اجلمركية باملركز احلدودي بفرخانة يف إطار اخللية املكلفة 
مبحاربة جتارة املخدرات بواسطة وسائل النقل واملسافرين القادمني من مدينة 

لوقوف على واقعة اتيان بعض موظفيها مليلية، وأجابت اإلدارة بأنها متكنت من ا
ملمارسات وسلوكات منافية ألخالقيات الوظيفة ومن بينهم املدعي وذلك 

وهو يتعاطى للرشوة أثناء قيامه بوظيفته فصدر احلكم " شريط فيديو"بواسطة 
 .بإلغاء القرار املطعون فيه

ة طعنه على أربع) املدير العام إلدارة اجلمارك(وحيث أسسا املستأنف 
وسائل تتمحور حول نقصان التعليل وعدم الرد على الدفوعات املثارة وعدم 
مسايرة االجتهاد القضائي يف املوضوع وسالمة موقف اإلدارة ويتأسس هذا 
السبب األخري على كون اللقطات الواردة بشريط الفيديو احملتج به تثبت أن 

جلمركي وأنه لو كان املستأنف عليه كان يتسلم أوراقا من اتازين للحاجز ا
صحيحا أنه أوراق تتعلق مبعلومات يزوده بها املخربون لكان اطلع عليها يف 
حينها رغم أن عملية التصوير اسرتسلت يف الزمن دون أن يقوم بذلك باإلضافة 
إىل أن اإلخباريات املذكورة ال ترد عليه بل ترد على املسؤولني يف اإلدارة، أما 
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األخرى الواردة يف االستئناف، فإنها تركز على أن ما فيما خيص بقية األسباب 
عتربه احلكم املطعون فيه قد  بىن على االحتمال يف نسبة املخالفات إىل 
املستأنف عليه إمنا بين على أفعال حمددة وثابتة متثلت يف تلقي هذا ألخري أوراق 

 على ثبوت وقيامه بوضعها يف جبوبه وأن تكرار هذه العملية يقيم احلجة الكافية
وأن احلكم املطعون فيه ملا قضى باإللغاء يكون قد خالف . املخالفة يف حقه

االجتهاد القضائي الذي اعترب أن اختالء الشرطي بالسائق يثري الشبهات ويربر 
 .عقوبة العزل وباألحرى تسلم الرشوة

 .وحيث أجاب املستأنف مبذكرة التمس فيها تأييد احلكم املستأنف
 صحيحا أن اإلدارة هي امللزمة بتحديد الطرف الذي قدم وحيث إذا كان

الرشوة ملوظفها حىت ميكن إجراء املواجهة اليت قتضيها كشف احلقيقة فإن 
إدارة اجلمارك أدلت بشريط تتميك بأنه يصور املخالفة املعاقب من أجلها وال 
خ شيء يف تنصيصات احلكم املستأنف وال يف تقرير جلسة البحث الذي مت بتاري

 يدل على االطالع على صور الشريط للوقوف على اللقطات اليت 21/3/03
تدعي اإلدارة أنها تبني املخالفة املعاقب عليها والطاعن ينكر تسلمه ألي نقود 

كما متسك بوجود ...ويتمسك بأن ما تسلمه كان جمرد أوراق من املخربين
ي مما يتطلب موظفني آخرين بذات الصورة من رجال اجلمارك والدرك امللك

 .تعميق البحث، وهو ما مل يراعه احلكم املستأنف
 .وحيث أن القضية غري جاهزة

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بإلغاء احلكم املستأنف وإرجاع امللف إىل احملكمة  

 .اإلدارية بوجدة للبت فيه وفق القانون 
وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس  األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 

السيد مصطفى مدرع  واملستشارين ) القسم األول (من رئيس الغرفة اإلدارية 
ميد سبيال و أمحيدو أكري  عبد احل– أمحد دينية –حممد بورمضان : السادة  

ومبحضر احملامي  العام السيد عبد اجلواد الرايسي ومبساعدة كاتبة  الضبط 
 .السيدة  حفيظة الغراس

 
  رئيس الغرفة              املستشار املقرر                كاتبة الضبط
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 االجتماعيةمن قرارات الغرفة 
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 814القـرار عـدد  
 15/10/2002:يف املؤرخ 

 328/2002: امللف االجتماعي عدد 
 

 وقوع احلادثة بعد نشر قرار – سحب رخصة التأمني‐ تأمني –حادثة شغل 
 . انعدام الضمان–السحب 

يتوقف بقوة القانون أثر كل عقود التأمني املربمة يف الساعة الثانية عشرة 
 رخصة شركة التأمني يف زواال من اليوم العشرين املوايل لنشر قرار سحب

 .اجلريدة الرمسية 
يف حالة سحب رخصة شركة التأمني، تفسخ عقود الضمان، ويتحلل 
املؤمن من كل مسؤولية جتاه املؤمن له عن األضرار النامجة عن حادثة 

 .شغل وقعت ملستخدم املركز االستشفائي ابن سيناء بتاريخ الحق للفسخ
 باسم جاللة امللك

 .بقا للقانونوبعد املداولة ط
حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوب 
يف النقض السيد ابراهيم كروم استصدر حكما من ابتدائية الرباط بتاريخ 

بان يؤدي له ـ عن ) مستشفى ابن سيناء( قضى على املدعى عليه 8/6/1998
: ال إمجايل قدره  ـ رأمس1/11/1995: حادثة الشغل الواقعة له بتاريـخ 

 . د مع إحالل شركة التأمني األطلسية حمل املشغل يف األداء 14.755,35
استؤنف احلكم املذكور من طرف شركة التأمني ، وبعد متام اإلجراءات ، 
أصدرت حمكمة االستيناف بالرباط قرارها املشار إىل مراجعه أعاله قضت فيه 

 .فة الصائر بتأييد احلكم املستأنف ، وحتميل املستأن
 .وهذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف شركة التأمني 

 :يف شأن الوسيلة األوىل 
خرق القانون ، ذلك أنه قضى : تعيب الطالبة على القرار املطعون فيه 

 1/11/95بإحالهلا حمل املشغل يف أداء ما مت احلكم به من تعويض عن حادثة 
اس التسليم بقيام رابطة الضمان بني لفائدة املدعي ، وبىن ما قضى به على أس

العارضة واملشغل ، متجاوزا بذلك الدفع اجلدي للعارضة املستند إىل نصوص 
القانون املنظم آلثار عقود التأمني يف جمال حوادث الشغل ، وال سيما ما ينص 



 

154 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 24/11/1964:  املؤرخ يف 668.64:  من القرار الوزيري رقم 17عليه الفصل 
 الشروط النموذجية العامة لعقود التأمني عن حوادث الشغل احملددة مبوجبه

 :واألمراض املهنية والذي جاء فيه ما يلي
يف حالة سحب رخصة الشركة تفسخ هذه العقدة ابتداء من زوال اليوم " 

العشرين املوايل لتاريخ اجلريدة الرمسية املنشور فيها القرار الصادر بسحب 
ؤمن له اجلزء من قسط التامني املطابق الرخصة ، وجيب أن يرجع إىل امل

 .للفرتة غري املؤمن عليها 
وأن النص املذكور صريح يف مقتضياته ، حبيث أنه يوقف سريان بنود عقد 
التامني بني الطرفني ، ويسقط التزاماتهما التقابلية حكما جتاه بعضهما البعض ، 

ؤمن له عن األضرار وبالتايل فإن شركة التأمني تتحلل من كل مسؤولية جتاه امل
 يوما من تاريخ نشر قرار 20: النامجة بعد انصرام املدة املذكورة يف النص أي 

إعالن التصفية ، وباملقابل ينشأ احلق للمؤمن له يف اسرتجاع قسط التأمني عن 
 الفرتة اليت الزالت عالقة واليت كان عقد التامني الساقط بقرار التصفية 

 .يغطيها 
التصفية الذي متسكت به العارضة أمام حمكمة املوضوع ، وأن قرار إعالن 

قد جاء مطابقا ملا نص . وأدلت بنسخة من اجلريدة الرمسية اليت صدر بها 
 . املشار إليه 17عليه الفصل 

فاحلادثة املدعى بها وقعت فعال يف الفرتة اليت مل يعد ضمان العارضة قائما 
يام مسؤولية شركة التأمني عنها ، بشأنها ، األمر الذي يوجب التصريح بعدم ق

وهو ما جتاوزه القرار املطعون فيه وأخل به ، ووقع يف عيب خرق القانون 
 .املوجب للنقض 

حيث تبني صحة ما عابته الطالبة على القرار املطعون فيه ، ذلك أنها 
 أي 1/11/95:    دفعت بانعدام الضمان لكون احلادثة يرجع تاريخ وقوعها إىل 

 القاضي 12/9/95:  بتاريخ 200.95:ر قرار السيد وزير املالية عدد بعد صدو
بسحب رخصتها وتعيني مصف هلا والذي نص كذلك يف مادته الثانية على ما 

 :يلي 
يتوقف بقوة القانون يف الساعة الثانية عشرة زواال من اليوم الذي يلي نشر " 

مة من طرف الشـركة هذا القرار يف اجلريدة الرمسية أثر كل العقــود املرب
".... 

:  الصادر بتاريخ668.64: وحيث إن قرار السيد وزير املالية عدد 
 : ينص يف فصله السابع عشر على أنه 24/11/1964
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يف حالة سحب رخصة الشركة تفسخ هذه العقدة ابتداء من زوال اليوم " 
لرخصة العشرين املوايل لتاريخ اجلريدة الرمسية املنشور فيها القرار بسحب ا

 .اخل ....
وملا كان الثابت من وثائق امللف أن السيد وزير املالية قد أصدر قراره عدد 

 القاضي بسحب رخصة شركة التأمني األطلسية 12/9/1995:  بتاريخ 2300.00: 
 4326: ، وقد مت نشر ذلك القرار باجلريدة الرمسية عدد ) طالبة النقض(

 عقدة التأمني الرابطة بني الطرفني  ، تكون27/9/1995: الصادرة بتاريــخ 
قد فسخت  بقوة ) شركة التأمني األطلسية واملركز االستشفائي ابن سيناء(

 من قرار السيد وزير املالية املشار 17 طبقا للفصل 17/10/1995:القانون بتاريخ 
 ، وبالتايل فإن طالبة النقض مل تعد ضامنة 24/11/1964: إليه الصادر بتاريخ 

يف النقض حلادثة الشغل الواقعة ملستخدمه السيد ابراهيم كروم ، للمطلوب 
  .1/11/1995: بتاريخ الحق للفسخ الذي هو 

إال أن القرار املطعون فيه عندما اعترب الطالبة ضامنة للحادثة ، يكون غري 
مرتكز على أساس خلرقه املقتضى القانوين املشار إليه مما يعرضه للنقض 

 .خبصوص احللول 
 إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني تقتضيان إحالة امللف وحيث

 .على نفس احملكمة 

 األسباب هلذه
 .ودون حاجة للرد على الوسيلة الثانية 

 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه ، فيما قضى به  األعلىالس قضى
من حلول طالبة النقض حمل املشغل يف األداء ، وإحالة القضية على نفس 

مة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل املطلوب يف احملك
 .النقض الصائر

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املصدرة له أثر احلكم 
 .املطعون فيه أو بطرته 

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة . س األعلى بالرباط العادية بالاجللساتبقاعة 

يوسف :  السادةاملستشارين و عبد الوهاب عبابو  الغرفة رئيسمن السيد 
  احملامي العام السيدمبحضر واالدريسي مقررا و احلبيب بلقصري وسعيد نظام 

 .ة فتيحة بنطاهر  و كاتب الضبط السيدحممد بنعلي 
 ر املقرر                     كاتب الضبط الرئيس              املستشا
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 875القـرار عـدد  
 29/10/2002:يف املؤرخ 

 834/5/1/2001: امللف االجتماعي عدد 
 

ظهري ( خضوع عقود العمل لتأشرية وزارة الشغل ‐ أجانب –عقد العمل 
15/11/1934( 

 سنة ال يؤثر على طبيعة عالقة العمل مادامت 12اشتغال األجرية ملدة 
هذه العالقة منظمة بواسطة عقود حمددة املدة مبقتضى قواعد آمرة ال 

 .ميكن خمالفتها 
إجبارية وضع تأشرية مصاحل اليد العاملة بوزارة الشغل على عقود العمل 
املتعلقة باألجانب وحتديد مدتها يف سنة أو سنتني تضفي على هذه 

 .العقود طابع التحديد
 باسم جاللة امللك

 . طبقا للقانونوبعد املداولة
حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه أن طالبة 

 22/2/1999: بتاريخ) أنفا(النقض استصدرت حكما من ابتدائية الدار البيضاء 
بأن تؤدي هلا عدة مبالغ عن ) املطلوبة يف النقض(قضى على املدعى عليها 

السنوية، والشهر الثالث عشر ، مع اإلشعار واإلعفاء والطرد التعسفي ، والعطلة 
.... تسليمها شهادة العمل حتت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخري 

 .وحتميلها الصائر
استؤنف احلكم املذكور من الطرفني ، وبعد متام اإلجراءات أصدرت 
حمكمة االستيناف بالدار البيضاء قرارها املشار إىل مراجعه أعاله قضت فيه 

 االبتدائي فيما قضى به من تعويض عن اإلشعار واإلعفاء والطرد ، بإلغاء احلكم
واحلكم من جديد برفض الطلب بشأنه ، وبإلغاء احلكم فيما قضى به من رفض 

 ، واحلكم من جديد على املشغلة بأدائها عنه مبلغ 1998طلب أجرة شهر مارس 
تعويض العطلة  د ، وبتأييده فيما عدا ذلك ، مع تعديله وذلك برفض 2.601,84: 

 د ، وجعل الصائر على املشغلة يف حدود احملكوم به عليها 1858,46: إىل مبلغ 
 .واملرفوض على اخلزينة العامة 

 .وهذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف األجرية 
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 :الوسيلة األوىل والثانية بفروعها الثالث جمتمعتني 
 من 6يات الفصل خرق مقتض: تعيب الطالبة على القرار املطعون فيه 

 مبثابة القانون النموذجي ، حتريف وثائق امللف ، خرق 23/10/1948ظهيــر 
 ، انعدام األسباب ، انعدام األساس 15/11/1934 من ظهري 2مقتضيات الفصل 

 .القانوين 
 31/10/1997: ذلك أن رسالة الطرد الصادر عن املطلوبة يف النقض بتاريخ 

سباب اليت وقع اعتمادها يف إنهاء عالقة الشغل ، حتدد بكيفية دقيقة وواضحة األ
 .وتقول باحلرف يف هذا اخلصوص 

كما تعلمني ألسباب متعلقة بإعادة هيكلة الشركة ، تقرر حذف عدد من " 
املناصب املالية يف املغرب ، لذا فانه يصعب علينا يف إطار مراعاة مبدأ 

واطنني ، وأن جتدد عقدك املساواة يف احلق يف الشغل أن نفسخ عقود تشغيل امل
 ".بصفتك أجرية أجنبية 

 :وأن املشغلة بذلك عللت قرارها بالطرد بسببني اثنني 
 .ضرورة حذف عدد من املناصب من أجل متطلبات إعادة هيكلتها

 .وضرورة متتيع املستخدمني املواطنني بأسبقية البقاء يف العمل 

ا يف رسالة الطرد تلزم وأنه من املبادئ القارة أن األسباب املتمسك به
 6األطراف ، وحتدد النظام الذي جيب أن تناقش فيه دعوى األجري وأن الفصل 

 يلزم احملكمة بالنظر يف النزاع اعتبارا لألسباب املتمسك 23/10/1948من ظهري 
 ...بها يف رسالة الطرد دون غريها 

اهلت كما يتجلى من تعليل القرار املطعون فيه أن حمكمة االستيناف جت
متاما عقد الشغل الرابط بني العارضة واملطلوبة يف النقض ، الذي أبرم مبقتضى 

 5/5/1986 و 27/2/1986: الكتابني الصادرين عن هذه األخرية املؤرخني يف 
واعتربت أن املطبوعات اليت كانت تقدم بكيفية دورية لوزارة الشغل من أجل 

 هي اليت تشكل 15/11/1934: احلصول على تأشريتها ، وفقا ملقتضيات ظهري 
عقود الشغل ، ورتبت عن ذلك بأن مدة التأشرية املمنوحة من طرف اإلدارة 
حمددة وجيعل العالقة اليت كانت قائمة بني العارضة واملطلوبة يف النقض عالقة 

 .حمددة املدة 
وأن خالفا ملا ذهبت إليه حمكمة االستيناف فإن عالقة الشغل اليت كانت 

العارضة واملطلوبة يف النقض ، هي عقد غري حمدد املدة ، والذي قائمة بني 
 . سنة وخضع إلجراء التأشرية مثاين مرات متتالية 12استمر خالل 
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ليس إال " عقد عمل األجنيب : وأنه من املبادئ القارة أن ما يوصف ب 
 وثيقة إدارية يتم مبقتضاها تسوية وضعية األجنيب الذي يريد اإلقامة يف املغرب

وهو ال يعوض إطالقا االتفاقية املربمة بني املشغل واألجري ، واليت وحدها حتدد 
 :شروط العقد مبا يف ذلك طبيعته

 ....عقد حمدد املدة أو غري حمدد املدة 
وأن املطبوع نفسه الذي يقدم لإلدارة من أجل إجراءات التأشرية ينص 

 مربمة ملدة غري حمددة على أن عالقة الشغل بني العارضة واملطلوبة يف النقض
مما تكون معه احملكمة قد حرفت وثائق امللف عندما جتاهلت عقد الشغل 

 مل ترتك أي غموض 15/11/1934وأن تنصيصات ظهري ...املربم بني الطرفني 
حول طبيعة التأشري الذي جيب أن خيضع هلا عقد عمل األجنيب ، فالفقرة 

ص على أن عقد الشغل مع أجنيب  من الظهري املذكور تن2الثانية من الفصل 
 . وما يليه من قانون االلتزامات والعقود723يبقى خاضعا للفصل 

ومؤدى ذلك هو أن املشغل واألجري األجنيب حيتفظان بكامل احلرية يف 
حتديد مجيع شروط العقد مبا يف ذلك مدته ، أما سلطة مصاحل وزارة الشغل 

مع حتديد مدة صالحية تلك فتقتصر فقط على رفض التأشرية أو منحها ، 
 ...التأشرية 

وأنه بالرغم من رسوخ املبادئ املعمول بها يف هذا امليدان ، ووضوح 
النصوص فإن احملكمة ارتأت أن تعترب أن إجراءات التأشرية املنصوص عليها يف 

 جتعل عقود الشغل مع أجنيب بطبيعتها حمددة املدة وعللته 15/11/1934ظهري 
 :مبا يلي 
إن املسطرة القانونية اإلجبارية اليت حتتم على طريف هذه العقود وحيث "

احلصول على موافقة املصاحل املختصة بوزارة الشغل طبقا ملقتضيات ظهري 
 تعطي هلذه العالقة الشغلية طابع التحديد ملدة العمل ، وصالحية 15/11/1934

د السلطات املختصة لوضع حد هلا مىت شاءت رغم رضى الطرفني بتجدي
 .العقد

وحيث إن إجبارية وضع تأشرية مصاحل اليد العاملة بوزارة الشغل على 
عقود العمل املتعلقة باألجانب ، وحتديد مدتها يف سنة أو سنتني لتضفي على 

فإن " هذه العقود طابع التحديد فال جمال للقول بأنها عقـود غري حمددة املدة 
 15/11/1934 ملقتضيات ظهري من حمكمة االستيناف يشكل خرقا بينا... هذا 

 . منه ، مما يعرض قرارها املطعون فيه للنقض 2وخاصة الفصل 
لكن حيث ملا كانت عقود عمل األجانب باملغرب ختضع لتأشرية وزارة 

، فإن مدة صالحية تلك التأشرية احملددة من 15/11/1934: الشغل عمال بظهري 



 

159 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

د يف حكم عقود العمل احملددة ، جتعل تلك العقو) سنة أو سنتني (حيث الزمان 
 .املدة بقوة القانون ، وال عربة بالوصف الذي يعطيه هلا طريف العقد 

ومادامت املطلوبة يف النقض مل تقم بفسخ عقد العمل خالل مدة سريانه 
بأنها لن ) طالبة النقض(احملددة يف تأشرية وزارة الشغل وإمنا أشعرت األجرية 

ميكن احلديث عن واقعة الطرد باملفهوم القانوين ، جتدد معها العقد ، فإنه ال 
:  من النظام النموذجي املؤرخ يف 6حىت يقال بأن احملكمة ملزمة طبقا للفصل 

 . بالنظر يف األسباب املتمسك بها يف رسالة الطرد 23/10/1948
 أصبح كل واحد – على النحو املذكور –وبالتايل فبانتهاء مدة عقد العمل 

 .ل من التزاماته جتاه اآلخرمن طرفيه يف ح
 :فمحكمة االستيناف عندما نصت على ما يلي 

حيث يتضح من خالل وثائق امللف أن املشغلة الشركة امللكية للخطوط " 
أبرمت مع األجرية ماركريت برنزن مثانية عقود " م . ل . ك : اجلوية اهلولندية 

ها عقد العمل املؤرخ يف  وآخر1986 مارس 14: عقد العمل املؤرخ يف : عمل أوهلا 
 . د 7344,00:  ، وذلك بصفتها وكيل جتاري بأجرة شهرية قدرها 15/1/96: 

وحيث إن العقود املذكورة ختضع يف إنشائها ملقتضيات ظهري  
 املتعلق  بتشغيل اليد العامة األجنبية باملغرب باعتبار األجرية من 15/11/1934

 .جنسية هولندية
 املذكور تفرض على طريف العقد احلصول وحيث إن مقتضيات الظهري

على موافقة مصاحل اليد العاملة بوزارة الشغل ، وذلك بوضع تأشرية على 
 .العقد، مع حتديد مدته حسب إرادة هذه املصاحل 

وحيث إن املسطرة القانونية اإلجبارية اليت حتتم على طريف هذه العقود 
لشغل طبقا ملقتضيات ظهري احلصول على موافقة املصاحل املختصة بوزارة ا

 تعطي هلذه العالقة الشغلية طابع التجديد ملدة العمل ، وصالحية 15/11/1934
السلطات املختصة لوضع حد هلا مىت شاءت رغم رضى الطرفني بتجديد 

 .العقد
وحيث إن إجبارية وضع تأشرية مصاحل اليد العاملة بوزارة الشغل على 

ديد مدتها يف سنة أو سنتني ، لتضفي على عقد العمل املتعلقة باألجانب وحت
 .هذه العقود طابع التحديد ، فال جمال للقول بأنها عقود غري حمددة املدة 

وحيث إن عقود العمل املدىل بها يف امللف جاءت كلها مذيلة بتأشرية وزارة 
الشغل ، وقد حدد على هذه التأشرية مدة سنة خلمس عقود األوىل ، ومدة 

 .لثالث عقود األخرية ، مع بيان تاريخ البداية وتاريخ النهايةسنتني بالنسبة 
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وحيث إن جتديد عقود العمل مع األجرية ، وقبوهلا اإلمضاء على عقود 
 على علم بطبيعة عالقة الشغل – أي األجرية –جمددة وبتواريخ خمتلفة جيعلها 

ى طبيعة اليت تربطها باملشغلة ، وأن اشتغاهلا مدة اثين عشر سنة ال يؤثر عل
العالقة الشغلية مادامت هذه العالقة منظمة بواسطة عقود حمددة املدة ، 

 .."مبقتضى قواعد آمرة ال ميكن خمالفتها 
يكون قرارها املطعون فيه قد خلص إىل أن عقد العمل الرابط بني 
الطرفني حمدد املدة بتعليل كاف يف تربير ما انتهى إليه ، ومطابق للقانون ، 

 .لتني املستدل بهما على غري أساس وتبقى الوسي

 األسباب هلذه
 . برفض الطلب ، وعلى الطالبة بالصائر األعلىالس قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 يوسف : السادةاملستشارين و عبد الوهاب عبابو  الغرفة رئيسمن السيد 
 مبحضر و االدريسي مقررا و احلبيب بلقصري وسعيد نظام ومليكة بنزاهري 

 . رشيد الزهري  و كاتب الضبط السيد حممد بنعلي احملامي العام السيد
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 920القـرار عـدد  
 05/11/2002:يف املؤرخ 

 627/5/1/2002: امللف االجتماعي عدد 
 

 )ال( التعـويض – الفصل من العمـل – خطأ جسيم –نزاعات الشغل 
رفض األجري للعمل املوكول له يف حدود اختصاصه والذي سبق أن مارسه 
دون أن ميس بامتيازاته، يشكل خطأ جسيما يف حقه مما يكون معه الفصل 

 .مشروعا وحيرمه من التعويض 
 باسم جاللة امللك

 .نونوبعد املداولة طبقا للقا
حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه أن الطاعن 
كان يشتغل لدى املطلوبة يف النقض إىل أن تعرض للطرد بصورة تعسفية 
فقضت احملكمة االبتدائية برفض طلبه فاستأنف احلكم املذكور فصدر القرار 

 .املطعون فيه بالنقض 
  :بشأن الوسيلة األوىل والثانية جمتمعني

 من النظام 6يعيب الطاعن على القرار املطعون فيه خرق الفصل 
 من 230 مع خرق مسطرة اإلنذار وخرق الفصل 23/10/1948النموذجي املؤرخ 

ع مع نقصان التعليل املوازي النعدامه ذلك أن املطلوبة يف النقض مل تدل .ل.ق
 فتكون بذلك مبا يثبت أنها قامت بإشعار الطاعن وأنه توصل به بصفة قانونية

قد فسخت العقد فسخا تعسفيا خصوصا أنها ادعت ارتكابه خلطأ جسيم يتمثل 
يف عدم االمتثال ألوامر رؤساءه وعدم القيام بأعمال تدخل يف اختصاصه إال أنه 
مل تدل مبا يفيد إنذاره بهذا الشأن إضافة إىل إحضار مفتش الشغل إال أن 

رة اإلنذار كما أن الطاعن أوضح احملكمة مل تتأكد من ذلك ومن سالمة مسط
للمحكمة على أنه كان يعمل كمهيأ لآللة وليس كنساج والسبب يف ذلك هو أن 
مشغلته أعفته من ذلك ألنه ضعيف البصر واعتذر ألن عملية النسيج تستلزم 
قوة بصرية مل يعد يتوفر عليها ونظرا ألنها كلفته بتهييئ اآلالت تكون قد غريت 

رفض القيام بعمل خيرج عن ختصصاته وأنه أدىل خالل بنود العقد وهلذا 
 1983املرحلة االستينافية ببطاقتني للشغل تثبتان بأنه يعمل كمهيأ لآلالت منذ 

وبعد ذلك مل تعد له أية صلة بالعمل منذ أزيد من ستة عشر سنة كما أدىل 
 بشواهد طبية تثبت عدم قدرته على العمل الذي أنيط به وحمكمة االستيناف مل
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تلتفت لذلك واكتفت باألخذ بشهادة الشاهد ، كما أن هذا يشكل تغيريا لبنود 
العقد بصفة انفرادية هذا باإلضافة إىل أن حمكمة االستيناف عللت قرارها بأن 
عملية النسيج تدخل ضمن اختصاصه فإنه جاء ناقص التعليل ذلك ألن الطاعن 

 يثبت ذلك واملشغلة حينما تبني بأن عمله ينحصر يف تهييئ اآلالت وأدىل مبا
كلفته بتعويض أحد النساجني تكون قد أمرته بالقيام بعمل خارج اختصاصه، 

 .فالوصف الذي أعطته احملكمة للعمل وصفا خاطئا فيتعني معه نقض القرار 
حيث إن ما أثاره الطاعن خبصوص عدم احرتام املشغلة : لكن من جهة 

ل السادس من النظام النموذجي ملسطرة اإلنذار املنصوص عليها يف الفص
 فإنه يعترب دفع جديد مل يسبق إثارته أمام قضاة املوضوع 23/10/1948املؤرخ 

 .بل أدىل به ألول مرة أمام الس األعلى وهو دفع خيتلط فيه الواقع بالقانون 
فإن حمكمة االستيناف ومبا هلا من سلطة نقديرية يف تقييم : ومن جهة ثانية 

دة وال رقابة عليها يف ذلك من طرف الس األعلى إال من حيث احلجج والشها
التعليل يثبت هلا من خالل البحث املنجز أن الطاعن كان يعمل كمهيأ آللة 
النسيج وأصبح يعمل كنساج وهو العمل الذي عمل على رفضه علما بأنه سبق أن 

أدائه عمل بهذه الصفة كنساج كما أن الشاهد املسمى مساعيد احلسني وبعد 
اليمني القانونية أفاد بأن العمل املوكول لألجري ليس بعمل أجنيب عنه بل هو من 
اختصاصه وسبق أن مارسه دون املساس بامتيازاته هلذا فإن رفضه يعد من 
األخطاء اجلسيمة املنصوص عليها يف الفصل السادس من النظام النموذجي 

اصه هذا جاء  رفض إجناز شغل يدخل ضمن اختص23/10/1948املؤرخ 
مشروعا وهو ما حيرمه من كل تعويض عن  اإلشعار واإلعفاء والطرد فالقرار 
على هذا األساس جاء معلال تعليال صحيحا وكافيا ومل خيرق بذلك مقتضيات 

 من ق ل ع فتبقى الوسيلة األوىل يف فرعها األول غري مقبولة وغري 230الفصل 
 .نها وكذا الوسيلة الثانية جديرة باالعتبار بالنسبة للفرع الثاين م

 األسباب هلذه
 . برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر األعلىالس قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 مليكة بنزاهري :  السادةاملستشارين وعبد الوهاب عبابو   الغرفةرئيسمن السيد 
 احملامي مبحضر ومقررة و احلبيب بلقصري و يوسف االدريسي وسعيد نظام 

 . رشيد الزهري  و كاتب الضبط السيد حممد بنعلي العام السيد
  الضبطكاتب               املقرراملستشار الغرفة               رئيس
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 1186 القـرار عـدد 
 24/12/2002:يف املؤرخ 

 782/2002: امللف االجتماعي عدد 
 

  تقادم–منحة األقدمية 
إن منحة األقدمية من مكمالت األجرة، وتدخل يف حسابها وتؤدى دوريا 
مثل األجر وعن املستحقات الناجتة عن تنفيذ عقد العمل، فهي أيضا 

االلتزامات  من قانون 388يشملها التقادم املنصوص عليه يف الفصل 
 .والعقود 

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 
 حتت رقم 310/2001 يف امللف 14/11/2001حمكمة االستئناف بأكادير بتاريخ 

 إىل أن 1997 أن الطاعن كان يشتغل لدى املطلوبة يف النقض منذ سنة 3676
 بدون مربر ملتمسا احلكم له بالتعويضات املفصلة 14/7/2000فوجئ بطرده يف 

مبقاله االفتتاحي ، فأصدرت احملكمة االبتدائية حكمها على املشغلة بأدائها 
التعويضات عن اإلشعار واإلبقاء والطرد التعسفي واألقدمية والعطلة السنوية 

اف قرارها بتأييد احلكم املستأنف مع استأنفته املشغلة فأصدرت حمكمة االستئن
 6000تعديله باالقتصار يف التعويض احملكوم به عن الطرد التعسفي على مبلغ 

 درهم وهو القرار املطعون فيه 378.60درهم وعن منحه األقدمية على مبلغ 
 .بالنقض من طرف األجري

 : يف شأن وسيلة النقض األوىل 
التعليل وانعدام األساس القانوين حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان 

ذلك أن القرار املطعون فيه عند تقديره : ع .ل.من ق754وخرق الفصل 
 درهم مل يأخذ بعني 6000للتعويض عن الطرد التعسفي بتخفيضه إىل مبلغ 

ع إذ إعمال السلطة التقديرية للمحكمة .ل.من ق754االعتبار كل عناصر الفصل 
جة األوىل التعويض عن اخلسارة الالحقة جيب أن يكون اهلدف منه بالدر

 ، ويف مثل هذا السن يصعب عليه العثور 1949بالطاعن خاصة وأنه من مواليد 
على عمل آخر وبذلك احملكمة مل تبني السند الذي اعتمدته يف ختفيض هذا 

 .التعويض ومل تعلله مبا فيه الكفاية مما يتعني معه نقضه 
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 من 754قرار قد أبرزت عناصر الفصل حيث إن احملكمة مصدرة ال: لكن 
ع يف تقدير التعويض احملكوم به بذكرها ملدة العمل واألجرة واألقدمية .ل.ق

ع فكان قرارها معلال تعليال كافيا بارزا .ل. من ق754وباقي عناصر الفصل 
 .للعناصر املذكورة بالفصل أعاله والوسيلة ال سند هلا 

 األسباب هلذه
ع ذلك أن .ل. من ق381القرار خرق الفصل حيث يعيب الطاعن على 

احملكمة ملا قضت بتقادم طلب منحة األقدمية بناء على املقال اإلصالحي كان 
 .قرارها غري مرتكز على أساس ومعرضا للنقض 

لكن حيث إن احملكمة عللت قرارها بأن منحة األقدمية من مكمالت األجرة 
املستحقات الناجتة عن تنفيذ وتدخل يف حسابها وتؤدى دوريا مثل األجر وعن 

ع .ل. من ق388عقد العمل فهي أيضا يشملها التقادم املنصوص عليه يف الفصل 
وبذلك يبقى حمقا فقط عن املدة اليت مل يطلها التقادم فكان قرارها معلال 

 .تعليال كافيا وغري خارقا للفصل احملتج به والوسيلة ال سند هلا 

 األسباب هلذه
 .برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر ى  األعلالس قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 بشرى العلوي : السادةاملستشارين و عبد الوهاب اعبابو الغرفة رئيسمن السيد 
 مبحضر و  رة واحلبيب بلقصري ويوسف االدريسي وسعيد نظام أعضاءمقر

 رشيد  و مبساعدة كاتب الضبط السيد حممد بنعلياحملامي العام السيد
 . الزهري
 

 الرئيس              املستشار املقرر                     كاتب الضبط 
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 1القـرار عـدد  
 7/01/2003:يف املؤرخ 

 693/2002: د امللف االجتماعي عد
 

  خطأ جسيم– رفض االلتحاق –نقل األجري 
 تبقى بنود العقد ملزمة للطرفني وسارية املفعول

التنصيص يف عقد العمل على إمكانية نقل األجري إىل أحد فروع الشركة 
 بكافة الرتاب املغريب

 .ارتكاب األجري خلطأ جسيم حني رفض االلتحاق بعمله اجلديد
 باسم جاللة امللك

 .د املداولة طبقا للقانونوبع
 طالب يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن حيث

تقدم مبقال قصد احلكم له مبا هو مفصل فيه وبعد إجراءات مسطرية النقض 
صدر حكم قضت له باملبلغ احملدد فيه عن العطلة السنوية وعن منحه 

ستيناف صدر قرار بالتاريخ األقدمية ورفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه باال
أعاله قضى بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضت به من تعويض عن العطلة 

 .واألقدمية واحلكم بعد التصدي برفض الطلب بشأنهما وبتأييده فيما عدا ذلك 
 يف شأن وسيليت النقض األوىل والثانية جمتمعتني

 6نون الفصل حيث يؤاخذ الطاعن على القرار نقصان التعليل وخرق القا
 ذلك أن عقد العمل املعتمد يف رفض طلب التعويض عن 48‐10‐23من قرار 

الطرد يتعلق بفرتة التمرين اليت استمرت ثالثة شهور وبعدها أصبح العارض 
عامال متمرنا وأن شروط عقد التمرين مقتصرة على فرتته وال متتد إىل بداية 

 العامة لعقد العمل والقرار مل عقد التشغيل الرمسي الذي يبقى خاضعا للقواعد
 ال يوجد ما يدل على 99‐9‐29يرد على هذا الدفع، كما أن الربقية املؤرخة ب 

توصله بها وان قرار النقل ال يتضمن منحه أي تعويضات مستحقة قانونا مثل 
 .السكىن والنقل، مما شكل اإلضرار به واستفزازه حلمله على االستقالة

لرابط بني الطرفني ينص على أن املشغلة من لكن حيث إن عقد العمل ا
حقها أن تنقل أجريها طالب النقض للعمل بأحد فروعها بكافة الرتاب املغريب 

ع . ل. من ق230وقد قبل األجري هذا الشرط وهو ما يتفق ومقتضيات الفصل 
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الناص على أن العقد شريعة املتعاقدين وأنه وإن أبرم يف فرتة التمرين فإنه مل 
أي تغيري أو تعديل وتبقى بنوده ملزمة للطرفني وسارية املفعول مما ترتب يلحقه 

عنه أن األجري طالب النقض ارتكب خطأ جسيما حني رفض االلتحاق بعمله 
 مما ال يستحق معه 1948‐10‐23 من قرار 6اجلديد بوجدة وفقا ألحكام الفصل 

ار أمام حمكمة أي تعويض وهو ما انتهى إليه القرار ومل يسبق للطاعن أن أث
االستئناف بأنه مل يتوصل بالربقية كما أن عقد التشغيل ال يتضمن أي امتياز عند 

 .النقل مما كان معه معلال والوسيلتان ال سند هلما

 األسباب هلذه
 .رفض الطلب  وبتحميل الطالب الصائر الس األعلى بقضى

 املذكور أعاله خبالتاري به صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة و
 احلاكمة مرتكبة اهليئةو كانت . بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط

احلبيب : السادةمن السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو و املستشارين 
 و سعيد نظام ومليكة بنزاهري و مبحضر االدريسي ويوسف مقررابلقصري  

 كاتب الضبط السيد رشيد ساعدةمباحملامي العام السيد حممد بنعلي و 
 .الزهري
 

    الرئيس               املستشار املقرر                     الكاتب 
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 19القـرار عـدد  
 7/01/2003:يف املؤرخ 

 881/2002: امللف االجتماعي عدد 
 

  تعويض اإلعفاء– عقد االمتياز –نزاعات الشغل 
 . للغري مبقابل أو غري مقابل عقد االمتياز حق شخصي ال ميكن حتويله

تعويض اإلعفاء ال يستحقه األجري إال يف حالة إنهاء عقد الشغل بصفة 
 .تعسفية

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 
 أن املطلوب 3404/2000ف  يف املل10/4/2000حمكمة االستيناف مبراكش بتاريخ 

يف النقض تقدم مبقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى شركة طونييل 
اخلاضعة لنظام التسيري القضائي وسبق أن استصدر حكما قضى على مشغلته 
بأن تؤدي له األجرة إال أنها توقفت عن األداء إىل أن مت بيعها جراء طريق القضاء 

ؤسس عليه األصل التجاري ورغم أنه عرض خدماته واشرتت الطاعنة العقار امل
عليها فانه يزعم أن الطاعنة هي املعنية بأداء األجرة فقدم مقال إضايف يعرض 
فيه أن املؤسسة أغلقت أبوابها ملتمسا احلكم له بالتعويض عن الطرد التعسفي 
وتوابعه فقضت احملكمة االبتدائية لفائدته بالتعويضات عن الطرد التعسفي 

إلعفاء واإلشعار واألقدمية والعطلة وأداء باقي األقساط لفائدة الصندوق وا
املهين ومت تأييد احلكم املطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن اإلعفاء 

 .والتعويض عن مدة التوقف مع رفض الباقي وهو احلكم املطعون فيه بالنقض 
 :بشأن الوسيلة الثالثة والرابعة جمتمعني 

على القرار املطعون فيه فساد التعليل املوازي النعدامه مع تعيب الطاعنة 
 من ق ل ع 735 ومقتضيات الفصل 14/8/1967خرق املرسوم امللكي املؤرخ 

ذلك أن حمكمة االستيناف قضت وعن صواب بأن عقد  االمتياز املدىل به 
يتضمن أن حق االمتياز لسبع سيارات بوجو وسرتوين املخول للمطلوبة يف 

ركة طونييل هو حق شخصي ال ميكن حتويله للغري بتعويض أو بغري النقض ش
تعويض لذلك تكون الطاعنة اليت اشرتت العقار املؤسس عليه األصل التجاري 
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العائد للمطلوبة شركة طونييل ال تستفيد من حق االمتياز هذا فضال على أن 
شروع طبيعة عملها كشركة مدنية عقارية تعارض واالستمرار يف العمل بامل

السابق لألسباب اليت تعترب أسبابا جدية وقضت برفض التعويض عن الطرد 
التعسفي واإلخطار إال أنها اعتربت يف ذات الوقت أن األجري يستحق التعويض 
عن اإلعفاء وعن مدة التوقيف فهذا االجتاه الذي اختذته حمكمة االستيناف 

سفي واإلخطار يتناقض مع ما قضت به من رفض التعويض عن الطرد التع
انطالقا ملا ثبت لديها من أن األجري ال يعمل لدى الطاعنة ومل يسبق أن عرض 
خدماته عليها على اعتبار أن احملل كان مغلقا بل أن احملكمة االبتدائية ملا 
قضت ببيع العقار املؤسس عليه األصل التجاري بعد فرتة التسيري القضائي 

تجاري قد اندثرت وتكون العالقة التبعية وجتمهر العمال تكون عناصر األصل ال
قد انتهت بني األجري واملطلوبة يف النقض وبالتايل فإن األصل  يتبعه الفرع 
فالطاعنة شركة مدنية عقارية ال ميكنها استيناف نفس النشاط التجاري الذي 
كانت متارسه شركة طونييل لبيع السيارات ألن هذه األجرية صاحبة امتياز 

ن حمكمة االستيناف أساءت تطبيق مقتضيـات املرسـوم امللكي خاص ، كما أ
 ملا قضت مبنح األجري التعويض عن اإلعفاء والتعويض عن 14/8/1967املؤرخ 

فرتة التوقف ، فبالرجوع إىل املقال االفتتاحي صرح األجري بأنه مل يتقاضى 
له  فصدر حكم على مشغلته األوىل باألداء مما جيع27/1/1999األجرة منذ 

مفصول منذ ذلك التاريخ ، والطاعنة مل تسلم العقار املؤسس عليه األصل 
 حسب حمضر التبليغ املدىل به من طرف رئيس 2/3/2000التجاري إال بتاريخ 

قسم اإلفالسات والتصفية القضائية بعد أن رسا عليها املزاد العلين بتاريخ 
 فمدة 6/12/1999بتاريخ  واحلكم برفع التسيري القضائي مل يصدر إال 12/7/1999

التوقف ال تشمل الفرتة اليت تسلمت فيها الطاعنة العقار كما أنه مل يسبق له أن 
وضع نفسه رهن تصرف الطاعنة ومل تتعاقد معه مما جيعل حمكمة االستيناف 

 من 735 ومقتضيات الفصل 14/8/1997ملا طبقت املرسوم امللكي املؤرخ يف 
 .قها وعرضت القرار للنقض ع تكون قد أخطأت يف تطبي.ل.ق

حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلتان على القرار املطعون فيه ذلك أن 
حمكمة االستيناف ملا قضت بإلغاء احلكم االبتدائي فيما قضى به من احلكم 
لألجري بالتعويض عن الطرد التعسفي واإلخطار والعطلة السنوية واألقدمية 

ين على أساس أن األمر يتعلق حبق امتياز وأداء األقساط العائدة للصندوق امله
منح خصيصا للمطلوبة يف النقض شركة طونييل بشأن بيع السيارات بوجو 
وسرتوين وأن عقد االمتياز حق شخصي ال ميكن حتويله للغري بتعويض أو بغري 
تعويض مما تكون معه الشركة املدنية العقارية كاميليا أي الطاعنة ال تستفيد من 

 طاملا مل يثبت وجود عقدة حتويل االمتياز لفائدتها كما أن طبيعة حق االمتياز
عملها تتعارض واالستمرار يف العمل باملشروع السابق  فكون إنهاء العالقة 
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الشغيلة إنهاءا مربرا ومشروعا وقضت بذلك برفض الطلب وخبصوص الطرد 
 عن مدة التعسفي واإلشعار إال أنه رغم ذلك قضت لفائدته باإلعفاء والتعويض

ع، مما جيعل التعليل فاسدا  .ل. من ق735التوقف عن العمل حسب الفصل 
 وكذا 14/8/1967املوازي النعدامه وخرقا ملقتضيات املرسوم امللكي املؤرخ 

ع واحلال أن اإلعفاء ال يستحق إال يف حالة إنهاء عقد .ل. من ق735الفصل 
ة التوقف ال يستحق إال الشغل بصفة تعسفية وأن التعويض عن األجرة خالل مد

إذا ثبت األجري أنه وضع نفسه رهن إشارة مشغله ومل يؤجر خدماته ملشغل آخر، 
مما جيعل التعليل فاسدا املوازي النعدامه وخرقا ملقتضيات املرسوم امللكي 

 .ع ويعرض القرار للنقض .ل. من ق735 وكذا الفصل 14/8/1967املؤرخ 
 .وبغض النظر عن باقي الوسائل 

 األسباب ذههل
 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه ، وإحالة القضية  األعلىالس قضى

على نفس احملكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل 
 .املطلوب يف النقض الصائر

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املصدرة له اثر احلكم 
 .املطعون فيه أو بطرته 

ر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله  صدبه و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 مليكة بنزاهري :  السادةاملستشارين و عبد الوهاب عبابو  الغرفة رئيسمن السيد 
 احملامي مبحضر ونظام مقررة و احلبيب بلقصري و يوسف االدريسي وسعيد 

 . رشيد الزهري  و كاتب الضبط السيد حممد بنعلي العام السيد
 

    الرئيس               املستشار املقرر                      الكاتب 
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 211القـرار عـدد  
 11/03/2003:يف املؤرخ 

 458/2002: امللف االجتماعي عدد 
 

 رجوع األجري إىل –ب اإلضراب  توقفه مؤقتا بسب– عقد العمل –إضراب 
  يتحمل هذا األخري عبء إثباته–عمله 

ملا كان عقد العمل الرابط بني الطرفني قد توقف بسبب اإلضراب، الذي 
شارك فيه األجري، فإن هذا األخري هو الذي يقع عليه عبء إثبات رجوعه 

 .الستئناف عمله بعد إنهائه اإلضراب وأن  املشغلة منعته من ذلك 
 م جاللة امللكباس

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 املطلوب أنحيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه 

احلي احملمدي عني (يف النقض تقدم مبقال إىل احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء 
 1993منذ سنة ) طالبة النقض(عرض فيه بأنه عمل لدى املدعى عليها ) السبع 
 ، ملتمسا احلكم له بعدة تعويضات عن 19/2/96: ن فوجئ بالطرد بتاريخ إىل أ

 حسب التفصيل –اإلشعار واإلعفاء والطرد التعسفي واألقدمية والعطلة السنوية 
 ... مع تسليمه شهادة العمل حتت طائلة غرامة تهديدية –باملقال 

دعى كما تقدمت املدعى عليها  مبقال مضاد التمست فيه احلكم على امل
 حسب التفصيل –بأن يؤدي هلا مبلغ القرض الذي بقي بذمته ، مع التعويض 

 .الوارد يف مقاهلا 
ويف . صدر احلكم القاضي برفض الطلب األصلي 18/1/1999: وبتاريخ 

احلكم على املدعى عليه احلساك حممد بأن يؤدي لفائدة : الطلب املضاد 
 قبل القرض ، مع حتميله  د من11.179,84: املدعية شركة صومادير مبلغ 

 .الصائر ، وبرفض باقي الطلب 
استأنف احلكم املذكور من طرف األجري ، وبعد متام اإلجراءات أصدرت 

 قرارها املشار إىل مراجعه أعاله قضت فيه ءحمكمة االستيناف بالدار البيضا
بإلغاء احلكم االبتدائي فيما قضى به من رفض الطلب األصلي املتعلق 

ت عن اإلشعار واإلعفاء والطرد والعطلة واألجرة ، واحلكم من جديد بالتعويضا
:  د عن اإلشعار ومبلغ 2800,00: على املستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 
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:  د عن الطرد التعسفي ، ومبلغ 10.000,00:  د عن اإلعفاء ، ومبلغ 1938,24
بتأييده يف الباقي ، مع  د عن األجرة ، و2046,15:  د عن العطلة ، ومبلغ 410,00

 .جعل الصائر بالنسبة 
 .وهذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف املشغلة 

 : الوسيلة األوىل 
 ، هنقص التعليل املوازي النعدام: تعيب الطالبة على القرار املطعون فيه 

ذلك أن حمكمة االستيناف اعتربت أن فصل األجري كان تعسفيا باالعتماد على 
 :الية احليثية الت

 يتبني أن 10/4/1996: وحيث إنه بالرجوع إىل رسالة الطرد املؤرخة يف " 
: سبب الطرد اعتمدته املستأنف عليها هو تغيب املستأنف عن العمل منذ 

 دون اإلشارة إىل كونه اشرتك يف اإلضراب عن 10/4/1996:  إىل 19/2/1996
 .."العمل الذي شنه عمال الشركة 

كانت قد سجلت على أن املطلوب يف النقض تغيب غري أن احملكمة إذا 
 ، فإنها مل تبني يف قرارها املدة اليت استغرقها 10/4/96 إىل 19/2/96:فعال من 

 .اإلضراب ، ومل تربز التاريخ الذي كان جيب فيه على األجري أن يستأنف عمله
وأن البحث الذي أجرته حمكمة املوضوع ابتدائيا و استينافيا دلت وقائعه 

لى أن السلطات احمللية تدخلت وفضت اإلضراب باتفاق األطراف ، وأنه كان ع
يتعني على األجري أن يعود ملنصبه وقت انتهاء اإلضراب ، إال أن احملكمة مل 

 .توضح موقفها من هذه النقطة
فإذا كان اإلضراب حق مشروع خمول للعمال يف إطار العمل املنظم  فإن 

 . األجري غري مربر االتفاق على إنهائه جعل تغيب
فالعارضة انتظرت رجوع املطلوب يف النقض للعمل كباقي العمال ، وبعثت 

 ، ومت نشر وتعليق القرار باالتفاق على إنهاء اإلضراب يف باب اإلنذارله برسالة 
الشركة ، إال أن املطلوب يف النقض ظل متغيبا عن منصبه بدون أي عذر 

 اليت تدل على أن استيناف العمال للعمل فمحكمة االستيناف مل تربز األسباب
كان على فرتات ودفعات ، ومل تبني السبب الذي يدل على أن املطلوب يف 
النقض كان من املنتظرين ، مما يكون معه قرارها املطعون فيه غري معلل 

 .وعدمي األساس الواقعي والقانوين ، ويتعني نقضه 
 املطعون فيه ، ذلك أنه ملا حيث تبني صحة ما عابته الطالبة على القرار

كان عقد العمل الرابط بني الطرفني قد توقف مؤقتا بسبب اإلضراب الذي 
هو الذي يقع عليه ) أي األجري(شارك فيه املطلوب يف النقض ، فإن هذا األخري 
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إثبات رجوعه الستيناف علمه بعد نهاية مدة اإلضراب ، وأن املشغلة منعته من 
 .ذلك 

أي املطلوب يف (بأن املستأنف " يناف عندما نصت فإن حمكمة االست
وخلصت " كان من بني العمال املنتظرين لدورهم يف الرجوع إىل العمل ) النقض 

 .إىل أنه تعرض للطرد التعسفي من طرف مشغلته ، دون بيان سندها يف ذلك 
يكون قرارها املطعون فيه الصادر على النحو املذكور ناقص التعليل 

 .ة انعدامه ، مما يعرضه للنقض املنزل منزل
وحيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني تقتضيان إحالة القضية 

 .على نفس احملكمة 

 األسباب هلذه
 وبغض النظر عن باقي الوسائل املستدل بها 

 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه ، وإحالة القضية  األعلىالس قضى
ديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل على نفس احملكمة للبت فيها من ج

 .املطلوب يف النقض الصائر
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املصدرة له اثر احلكم 

 .املطعون فيه أو بطرته 
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

يوسف :  السادةاملستشارين و عبد الوهاب عبابو  الغرفة رئيسمن السيد 
 مبحضر و االدريسي مقررا و احلبيب بلقصري وسعيد نظام ومليكة بنزاهري 

 . رشيد الزهري  وكاتب الضبط السيد حممد بنعلي احملامي العام السيد
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 271القـرار عـدد  
 25/3/2003:يف املؤرخ 

 777/2002: امللف االجتماعي عدد 
 

 )نعم( إنهاء عقد  العمل – عجز صحي – فسخ عقد العمل ‐مضيفة 
عجز مضيفة جوية صحيا عن االستمرار يف عملها كمضيفة مبقتضى عقد 
عمل ينص على هذه الصفة، وينص على إنهائه يف حالة عدم القدرة على 

دماجها يف مصلحة أخرى تابعة هلا العمل، ال تكون معه املشغلة ملزمة بإ
باألرض، وبالتايل ال تستحق معه األجرية أي تعويض عن فسخ عقد العمل 

 .الستحالة استمراره 
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن طالبة 

احلي احلسين عني (تدائية بالدار البيضاء النقض، تقدمت مبقال إىل احملكمة االب
 )املطلوبة يف النقض(  عرضت فيه بأنها عملت لدى املدعى عليها       )الشق

 إىل أن توصلت منها برسالة الطرد 1978كمضيفة جوية وذلك منذ فاتح ماي 
، ملتمسة احلكم على املشغلة بأن تؤدي هلا عدة مبالغ عن 1992‐10‐13بتاريخ 

 حسب التفصيل –شعار والطرد التعسفي، والعطلة املؤدى عنها اإلعفاء واإل
 . وحتميل املدعى عليها الصائر، مع النفاذ املعجل –باملقال 

‐8وبعد جـواب املدعى عليها، وإجـراء املسطرة، صدر احلكم بتـاريخ 
 القاضي برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس، وإبقاء الصائر على 1997‐4

 .اخلزينة العامة
استأنف احلكم املذكور من طرف املدعية، وبعد متام اإلجراءات أصدرت 
حمكمة االستئناف بالدار البيضاء قرارها املشار إىل مراجعه أعاله، قضت فيه 
بتأييد احلكم االبتدائي فيما قضى به، وبتحميل املستأنفة الصائر يف نطاق 

 .املساعدة القضائية
 ف األجريةوهذا هو القرار املطلوب نقضه من طر
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 :الوسيلة األوىل 
 من 359، 345: خرق الفصلني: تعيب الطالبة على القرار املطعـون فيه

ع، بسبب انعدام التعليل، انعدام السند .ل. من ق754، 230: م، والفصلني.م.ق
 .القانوين، وخرق القانون

ذلك أن حمكمة االستئناف مل جتب على دفع العارضة املبين على كون 
العمل ال ينطبق إال بالنسبة للجو، فقدراتها ومؤهالتها ساملة بالنسبة عجزها عن 

للشغل على األرض يف أي منصب آخر، سيما وأنها عندما التحقت بشركة 
اخلطوط امللكية املغربية فإن شغلها كان على األرض، ومل تصبح مضيفة يف 

 ... لتجربةاجلو إال بناء على رغبة املشغلة بعد قضاء فرتة زمنية على سبيل ا
 قد قضت فرتة التجربة )طالبة النقض(لكن حيث إنه وإن كانت األجرية 

ومن مت فإنه " مضيفة جوية:"على األرض، فإن العمل الفعلي الذي كلفت به هو
بعدما ثبت من التقرير الطيب أن األجرية أصبحت عاجزة صحيا عن االستمرار يف 

املطلـوبة (ها، تكون املشغلة  والذي من أجله مت تشغيل) مضيفة جوية(عملها 
 غري ملزمة بأن تشغلها على األرض وهو ما انتهى إليه القرار املطعون )يف النقض

 :فيه بتعليل قانوين سليم عندما نص على ما يلي
حيث إنه بالرجوع إىل وثائق امللف وخاصة عقد الشغل يتجلى بأن األجرية 

ريح العبارة على أشغاهلا  ينص بص)أي املشغلة(أبرمت عقد شغل مع العارضة 
، كما ينص على إنهائه يف حالة عدم القدرة 9/5/1979: كمضيفة جوية بتاريـخ

 .على العمل
وحيث إنه على إثر اجتيازها الفحص الطيب القانوين السنوي ثبت عدم 

 .1992‐10‐2: قدرتها على ممارسة مهنتها بصفة نهائية بتاريخ
لشغل، ومتكني األجرية من وحيث قررت املستأنف عليها فسخ عقد ا

 .حقوقها حسب كشف احلساب املدىل به
وحيث إن الشركة بناء على عقد الشغل املربم بني الطرفني غري ملزمة 
بإدماج األجرية يف مصلحة أخرى تابعة هلا باألرض يف حالة العجز، مما يتعني رد 

 دفعها 
ادامت وحيث ال ميكن وصف إنهاء العالقة الشغيلة بالطرد التعسفي م

األجرية قد أصبحت عاجزة كليا عن القيام بعملها كمضيفة جوية حسب التقرير 
الطيب الصادر عن املركز الطيب للخربات بالرباط، وبالتايل الحق هلا يف طلب 

 ...."التعويض عن اإلشعار واإلعفاء والطرد
 وتبقى الوسيلة على غري أساس
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 :الوسيلة الثانية
 من 345،359: خـرق الفصلني: طعون فيهتعيب الطالبة على القرار امل

ع، بسبب انعدام التعليل، انعدام السند .ل. من ق754، 230م، والفصلني .م.ق
 .القانوين وخرق القانون

ذلك أن حمكمة االستئناف مل جتب على دفع العارضة املبين على كون 
ني املشغلة مل تراع أجل اإلشعار املنصوص عليه يف اتفاقية الشغل املربمة ب

الطرفني، واليت ورد فيها بأن اإلشعار الذي ينبغي احرتامه يف حالة االستقالة أو يف 
 ... حيدد يف شهر ونصف–حالة الفصل باستثناء اخلطأ اجلسم 

لكن حيث إنه مادام عقد العمل الرابط بني الطرفني قد انفسخ الستحالة 
اجزة عن القيام  أصبحت ع)طالبة النقض(االستمرار يف تنفيذه، لكون األجرية 

 .بعملها كمضيفة جوية
فإنه ال ميكن احلديث عن واقعة الطرد، والقول بوجـوب احرتام املشغلة 

ملهلة اإلشعار املنصوص عليها يف العقد وبعد جواب ) املطلوبة يف النقض(
احملكمة على الدفع املثار من طرف الطالبة تكون قد ردته ضمنيا وتبقى 

 .الوسيلة على غري أساس

 األسباب ذههل
 . برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر األعلى الس قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور به و     
و كانت اهليئة احلاكمة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتأعاله بقاعة 

يوسف :  السادةملستشارينوا عبد الوهاب اعبابو  الغرفةرئيسمرتكبة من السيد 
 مبحضر ووسعيد نظام ومليكة بنزاهري   االدريسي مقررا و احلبيب بلقصري

 سعيد و مبساعدة كاتب الضبط السيد حممد بنعلي احملامي العام السيد
 .امحاموش  

 
 :الكاتب:                      املقرراملستشار:                 الرئيس



 

176 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 1246القـرار عـدد  
 09/12/2003:يف ؤرخ امل

 678/5/1/2003: امللف االجتماعي عدد 
 

  أجل املراجعة – مراجعة اإليراد‐حادثة شغل 
 سنة والذي يسري من تاريخ القرار املانح 15إن أجل املراجعة احملدد يف 

لإليراد واحملكوم به يف نطاق املرض املهين ال ميكن تطبيقه على أجل 
 حوادث الشغل والذي حدده املشرع يف مراجعة اإليراد احملكوم به يف

 .مخس سنوات 
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه أن طالب 
: النقض تقدم مبقـال إىل احملكمة االبتدائية بالربـاط عرض فيه بأنه بتـاريخ 

  قضى 12/379/93:  يف امللف عدد 1664:  صدر حكم ابتدائي عدد 7/11/94
 د على أساس 1304,1: لفائدة املطلوبة يف النقض بإيراد عمري سنوي قدره 

 ملتمسا عرض الضحية على خربة طبية والقول % 20: عجز جزئي دائم نسبته 
 .مبراجعة ذلك اإليراد 

 صدر احلكم القاضي بتخفيض اإليراد العمري السنوي 26/2/2001: وبتاريخ 
 املمنوح 4/1/1992:  د ابتداء من يوم 782,46:  د إىل مبلغ 1304,1: ن مبلغ م

لفائدة الضحية امحوت لطيفة من طرف املشغل املكتب الوطين للربيد ، مع 
 .النفاذ املعجل 

استؤنف احلكم املذكور من طرف املدعى عليها ، وبعد متام اإلجراءات 
شار إىل مراجعه أعاله قضت فيه أصدرت حمكمة االستيناف بالرباط قرارها امل

بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي احلكم من جديد بسقوط 
 .طلب املراجعة ، وحتميل املستأنف عليه الصائر

 .وهذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف بريد املغرب 
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 : الوسيلة األوىل 
م .ق. من514 خرق الفصل: يعيب الطالب على القرار املطعون فيه 

 .املدنية
 احملدث 24 – 96: ذلك أن بريد املغرب مؤسسة عمومية مبقتضى القانون 

 .مبوجبه بريد املغرب الذي خيضع لوصاية الدولة املغربية 
 منق م املدنية ينص على وجوب إدخال العون القضائي 514وإن الفصل 

 عمومية أو مكتب كلما كانت الدعوى تستهدف التصريح مبديونية الدولة أو إدارة
 "اخل...، أو مؤسسة عمومية للدولة 

وبالرجوع إىل القرار املطعون فيه ، فإنه مل يتم إدخال العون القضائي ، 
رغم أن العارض أثار هذا الدفع أمام حمكمة االستيناف ، مما يكون معه القرار 

 .املطعون فيه قد خرق املقتضى املذكور ، ويتعني نقضه 
م فإنه مادام طالب .م. من ق514 مبقتضيات الفصل لكن حيث إنه عمال

النقض له صفة مؤسسة عمومية ، وهو الذي تقدم باملقال االفتتاحي للدعوى ، 
 .يكون هو امللزم قانونا بإدخال العون القضائي يف الدعوى ، وليس غريه

وبعدم رد احملكمة على الدفع املثار يف هذا الشان تكون قد ردته ضمنيا 
 .يلة غري جديرة باالعتبار وتبقى الوس

 : الوسيلة الثانية 
 من ق 49خرق مقتضيات الفصل : يعيب الطالب على القرار املطعون فيه 

م املدنية ذلك أن حمكمة االستيناف قضت بسقوط طلب املراجعة بالتقادم مع 
أن املطلوبة يف النقض مل تثر هذا الدفع إال بعد عرضها على خربتني طبيتني 

ن حتسن صحتها ، علما بأنه كان بإمكانها االستفادة لو ثبت تفاقم يف وتأكدها  م
 .حالتها الصحية 
جيب أن يثار يف آن واحد :" م املدنية ينص على أنه .ق.  من49فالفصل 

" وقبل كل دفاع يف اجلوهر الدفع بعدم القبول ، وإال كان الدفع غري مقبول 
ئها بسقوط الطلب تكون قد وبقبول احملكمة الدفع املتعلق بالتقادم وقضا

 . املذكور مما يعرض قرارها للنقض 49خرقت الفصل 
لكن ما أثاره الطالب يف هذه الوسيلة مل يسبق الدفع به أمام قضاة 
االستيناف ليعرف رأيهم فيه ، مما ال جيوز التمسك به ألول مرة أمام الس 

 .األعلى 
 . بالقانون وتبقى الوسيلة غري مقبولة الختالط فيها الواقع
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 :الوسيلة الثالثة 
 من ظهري 290خرق الفصل : يعيب الطـالب على القرار املطعـون فيه 

 ذلك أن حمكمة االستيناف قضت بسقوط طلب املراجعة بالتقادم طبقا 6/2/63
 4/1/1992: باعتبار أن تاريخ الشفاء هو  " 6/2/1963:  من ظهيـر 276للفصل 

 ، أي بعد فوات األجل مبرور 12/12/1997: تاريخ ودعوى املراجعة مل تقدم إال ب
 ". سنوات 5اكثر من 

 ، فإن احلكم مل يصدر يف 4/1/1992: مع أنه وإن كان تاريخ الشفاء هو 
 290وينص الفصل  ...12/379/93:  يف امللف 7/11/1994: القضية إال يف تاريخ 

ائية قاطعة إحالة القضية على احملكمة االبتد:"  على أن 6/2/63من ظهري 
 "اخل ...للتقادم 

 ، وطلب مراجعة 7/11/1994: فاحلكم املراد مراجعته مل يصدر إال يف 
 ، مما جيعل طلب املراجعة قدم داخل األجل 12/12/1997:اإليراد بشأنه قدم يف 

 ...القانوين 
لكن وخالفا ملا أثاره الطالب ، فإن بداية سريان أجل طلب مراجعة اإليراد 

ت ، ال ينطلق من تاريخ صدور احلكم القاضي باإليراد املطلوب هو مخس سنوا
مراجعته ، وإمنا من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء اجلرح ، املنصوص عليه 

 من نفس 290 وال جمال لالستدالل بالفصل 6/2/1963 من ظهري 276بالفصل 
 .الظهري 

 .وتبقى الوسيلة على غري أساس 
 : الوسيلة الرابعة 

:  من قـرار 25خرق الفصل : لب على القرار املطعـون فيه يعيب الطا
 ذلك أن النصوص القانونية يكمل بعضها البعض، وأن النص اخلاص 20/5/1967

 تطبق القانون ولو مل يطلب منها نيقدم على النص العام ، وعلى احملكمة أ
 .ذلك صراحة 

: ر قرار فمحكمة االستيناف عندما أصدرت قرارها مل تأخذ بعني االعتبا
مما ...  سنة 15 منه والذي حيدد مدة التقادم يف 25 وخاصة الفصل 20/5/1967

 .يعرض قرارها للنقض 
 من قرار وزير الشغل والشؤون 25لكن حيث إنه من استقراء الفصل 

 : والذي ينص على ما يلي 20/5/1967:  الصادر بتاريخ 68–101: االجتماعية رقم 
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قه أو للمشغل أو املؤمن طلب مراجعة ميكن للمصاب أو لذوي حقو" 
 من ملحق الظهري 308 إىل 276: اإليراد دون مساس بتطبيق مقتضيات الفصول 

  ...1963 فرباير 6 . 1382 رمضان 22:  الصادر بتاريخ 1.60.233الشريف رقم 
 عاما ، وتسري من تاريخ قرار قاضي السدد 15: وحتدد مدة املراجعة يف 

 ..."املانح لإليراد 
يتجلى بأن أجل مراجعة اإليراد احملكوم به يف نطاق املرض املهين واحملدد 

 . سنة 15يف 
ال ميكن تطبيقه على أجل مراجعة اإليراد احملكوم به يف حوادث الشغل 

 . 6/2/1963 من ظهري 276والذي حدده املشرع يف مخس سنوات طبقا للفصل 
 ، والوسيلة املستدل بها على مما كان معه القرار املطعون فيه مطابقا للقانون

 .غري أساس 

 األسباب هلذه
 . برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر األعلىالس قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

يوسف :  السادةاملستشارين و عبد الوهاب اعبابو  الغرفة رئيس من السيد
 و االدريسي مقررا و احلبيب بلقصري وعبد العزيز السالوي و مليكة بنزاهري 

 سعيد  وكاتب الضبط السيد حممد بنعلي  احملامي العام السيدمبحضر
 .امحاموش 

 
  الضبطتبكا                     املقرراملستشار الغرفة        رئيس
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 184القـرار عـدد  
 03/03/2004:يف املؤرخ 

 1012/5/1/2003: امللف االجتماعي عدد 
 

 أجل – اإلثبات الطيب – مسؤولية املشغل – الصمم –مرض مهين 
 املسؤولية

، إال إذا وقع اإلثبات ‐الصمم–ال يكون املشغل مسؤوال عن املرض املهين 
ثالثة أشهر تبتدئ من اليوم الذي الطيب قبل انصرام أجل املسؤولية، أي 

 .مل يبق فيه العامل معرضا للخطر يف املؤسسة 
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوب 
يف النقض صدر لفائدته حكم قضى له باإليراد احملدد فيه عن مرضه املهين 

يؤدي اإليراد من طرف املشغل منجم اميضر يف شخص ممثله القانوين الصمم 
مع ضمان تأمينه شركة التأمني امللكي املغريب بعد الطعن فيه باالستيناف من 

 83/01 ملف رقم 514 حتت عدد 10/10/2001طرفهما صدر قرار غيايب بتاريخ 
ة أن قضى بإلغاء احلكم االبتدائي وبعد التصدي احلكم برفض الطلب بعل

 ومل يصرح مبرضه املهين 96‐7‐1املستأنف عليه أحيل على التقاعد بتاريخ 
 أي بعد انصرام أجل املسؤولية احملدد يف ثالثة شهود 6/10/97الصمم إال بتاريخ 

 بعد الطعن فيه بالتعرض ضد 1943 مارس 31وفقا للجدول احمللق بظهري 
ا الذي قضى بإلغاء القرار القرار املطعون فيه بالنقض املشار إىل مراجعه آنف

املتعرض عليه واحلكم بتأييد احلكم االبتدائي فيما قضى به من إيراد وحتميل 
 .شركة التأمني امللكي املغريب الصائر

 : يف شأن الوسيلة الفريدة املستدل بها للنقض 
حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي الفصل الثالث من 

 68‐100 من اجلدول امللحق بقرار وزير الشغل عدد 33والفقرة  43 ماي 31ظهري 
 ذلك أن الثابت من وثائق امللف أن املطلوب يف النقض 1967 ماي 20بتاريخ 

 ومل يصب باملرض املهين إال بتاريخ 96توقف عن العمل منذ فاتح يوليوز 
الثالث  وهو تاريخ الشهادة الطبية اليت أدىل بها وطبقا ألحكام الفصل 17/3/97

من الظهري املستدل به الفقرة الثالثة منه فإن املشغل ال يكون مسؤوال سواء 
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غادر العامل املؤسسة أم ال يف وقت اإلثبات الطيب املنصوص عليه بالفقرة 
األوىل إال إذا وقع هذا اإلثبات قبل انصرام اجل املسؤولية ويبتدئ من اليوم الذي 

ؤسسة وحتدد مدته حسب اجلدول مل يبق فيه العامل معرضا للخطر وامل
 من 33املنصوص عليه بالفصل الثاين من هذا الظهري وأنه بالرجوع إىل الفقرة 

 يلفي أن أجل املسؤولية للمرض املهين 1943 ماي 31اجلدول امللحق بظهري 
الصمم حمدد يف ثالثة أشهر من تاريخ اليوم الذي مل يبق فيه العامل معرضا 

ب بهذا املرض إال بعد فوات مثانية أشهر من تاريخ للضجيج واملطلوب مل يص
توقفه عن العمل مما يعين أن املشغل غري مسؤول عن اإلصابة بهذا املرض 
والقرار كان غري مرتكز على أساس ملا اعترب أن أجل ثالثة أشهر ال يعمل به إال 
بعد فوات سنتني من تاريخ التوقف عن العمل يف حني أن األجل املنصوص عليه 
بالفصل الثالث ال يتعلق بأجل املسؤولية وإمنا بأجل سقوط احلق يف التعويضات 

 .واألجور 
وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الفصل الثالث من 

 ينص على أن املشغل ال يكون مسؤوال سواء غادر العامل 1943 ماي 31ظهري 
عليه بالفقرة األوىل إال إذا وقع املؤسسة أم ال يف وقت اإلثبات الطيب املنصوص 

هذا اإلثبات قبل انصرام أجل يسمى أجل املسؤولية ويبتدئ من اليوم الذي مل 
يبق فيه العامل معرضا للخطر يف املؤسسة وحتدد مدته حسب اجلدول 
املنصوص عليه بالفصل الثاين من هذا الظهري وأنه طبقا للجدول امللحق بقرار 

 فإن أجل 1967 ماي 20 بتاريخ 101– 68تماعية رقم وزير الشغل والشؤون االج
 33املسؤولية بالنسبة للمرض املهين الصمم حمدد يف ثالثة شهور طبقا للفقرة 

منه والقرار كان غري مرتكز على أساس ملا اعترب أن أجل املسؤولية هلذا املرض 
الة هو سنتان وثالثة أشهر مما يعرضه للنقض وأن حسن سري العدالة مبقتضى إح

 .القضية على نفس احملكمة 

 األسباب هلذه
 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه وإحالة القضية  األعلىالس قضى

على نفس احملكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل 
 .املطلوب يف النقض الصائر 

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املصدرة له إثر احلكم 
 .املطعون فيه أو بطرته 

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 احلبيب : السادةاملستشارين و عبد الوهاب عبابو  الغرفة رئيسمن السيد 
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 و دريسي وعبد العزيز السالوي ومليكة بنزاهري مقررا و يوسف اال بلقصري
 سعيد  وكاتب الضبط السيد حممد بنعلي  احملامي العام السيدمبحضر

 .امحاموش 
 

  الضبطكاتب                     املقرراملستشار الغرفة         رئيس
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 229القـرار عـدد  
 17/03/2004:يف املؤرخ 

 1097/5/1/2003: امللف االجتماعي عدد 
 

  مطالبة باإليراد– تعويض ذوي احلقوق ‐ جرمية قتل –حادثة شغل 
إن ذوي احلقوق الذين مت تعويضهم يف إطار القانون العام عن الضرر 
الالحق بهم من جراء قتل موروثهم أثناء تأديته لعمله ، ال ميكنهم املطالبة 

قوق باإليراد يف نطاق مسطرة الشغل إذ غاية املشرع هي حصول ذوي احل
على تعويض عن الضرر وهو يف نازلة احلال قد حصل مبقتضى القرار 

 .اجلنائي 
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه أن طالبة 
النقض أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين صدر لفائدتهم حكم قضى 

يراد احملدد فيه عن وفاة موروثهم حممد بهى أوسعيد نتيجة تعرضه هلم باإل
لطعنة بسكني من طرف العريب عبد القادر بن خلضر يؤدى اإليراد املطلوب يف 
النقض عثمان بنعمر وبإيداعه لفائدة ورثة اهلالك بصندوق اإليداع والتدبري مبلغ 

 وهو املبلغ املكون  درهم داخل ستني يوما املوالية للنطق باحلكم155975,85
 درهم لألرملة عن مصاريف اجلنازة 750,00لرأمسال اإليراد وبأدائه أيضا مبلغ 

ورفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه باالستيناف صدر قرار بالتاريخ أعاله 
قضى بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم بعد التصدي برفض الدعوى وحتميل 

 .طبقا للقانون املستأنف عليهم الصائر وإعفائهم منه 
 :يف شأن الوسيلتني املستدل بهما للنقض األوىل والثانية جمتمعتني

 من ظهري 3حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الفصل 
 وفساد التعليل ذلك أن اهلالك حممد بهى أوسعيد تعرض العتداء 6/2/1963

 تعترب معه احلادثة بباب العمارة اليت يعمل بها حارسا ولفظ أنفاسه يف احلني مما
تكتسي صبغة حادثة شغل وفقا ألحكام الفصل املستدل به والقرار رد طلب 
العارضة بعلة حصول الورثة على تعويض يف إطار القانون العام يف حني أن 
الدعوى احلالية تستند إىل قيام عالقة الشغل بينما اخلطأ هو أساس املسؤولية 

 حتصل بعد على أي تعويض يف إطار دعوى يف إطار القانون العام والعارضة مل
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احلق العام وأن تعليل القرار بأن العارضة مل تسلك مسطرة التنفيذ ومل تثبت 
عسر أو امتناع احملكوم عليه حىت يتسىن هلا الرجوع على املشغل يعترب تعليال 

 .فاسدا 
لكن حيث إن الثابت لقضاة املوضوع أن ذوي احلقوق ومنهم طالبة النقض 

ؤها املقدمة عليهم صدر لفائدتهم تعويض يؤديه العريب عبد القادر قاتل وأبنا
الضحية مبقتضى القرار اجلنائي الصادر عن غرفة اجلنايات مبحكمة االستيناف 

 الذي وقع اإلدالء به 25/2000 يف امللف اجلنائي عدد 14/6/2000بوجدة بتاريخ 
وق مت تعويضهم عن من طرف دفاع طالبة النقض مما ترتب عنه أن ذوي احلق

الضرر الالحق بهم من جراء وفاة موروثهم يف إطار القانون العام مما ال ميكن هلم 
املطالبة باإليراد يف نطاق مسطرة الشغل إذ غاية املشرع هي حصول ذوي 
احلقوق على تعويض عن الضرر وهو يف نازلة احلال قد حصل مبقتضى القرار 

 املستمد من الوقائع الثابتة لقضاة املوضوع اجلنائي املشار إليه وهذا التعليل
 . حيل حمل تعليل القرار والوسيلتان ال سند هلما 

 األسباب هلذه
 .بتحميل الطالبة الصائر  برفض الطلب و األعلىالس قضى

 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة . ألعلى بالرباط العادية بالس ااجللساتبقاعة 

احلبيب :  السادةاملستشارين و عبد الوهاب عبابو  الغرفة رئيسمن السيد 
 و بلقصري مقررا و يوسف االدريسي وعبد العزيز السالوي ومليكة بنزاهري 

 سعيد  وكاتب الضبط السيد حممد بنعلي  احملامي العام السيدمبحضر
 .امحاموش 
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 263ر عـدد  القـرا
 24/03/2004:يف املؤرخ 

 731/5/1/2003: امللف االجتماعي عدد 
 

 )نعم( التعويض عن مهلة     اإلشعار – قبول االستقالة –استقالة األجري 
تقدمي األجري الستقالته من العمل وقبول املشغلة هلذه االستقالة، ال ميكن 

ا رفضت التعويض أن حيرمها من مهلة اإلشعار، فمحكمة االستئناف عندم
عن مهلة اإلشعار الذي طالبت به املشغلة بعلة قبوهلا لالستقالة يكون 

 .تعليلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرض قرارها للنقض 
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوب 

عني السبع احلي (قدم مبقال إىل احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء يف النقض ت
بان تؤدي له ) طالبة النقض (التمس فيه احلكم على املدعى عليها  )احملمدي 

عدة مبالغ عن اإلشعار واإلعفاء والطرد واألقدمية والعطلة السنوية مع متكينه 
 .من شهادة العمل 

د يف مواجهة املدعي ، ملتمسة احلكم كما تقدمت املدعى عليها مبقال مضا
 .عليه بأن يؤدي هلا تعويضا عن الضرر 

 القاضي برفض 8/1/2001: وبعد إجراء املسطرة صدر احلكم بتاريخ 
 .الطلبني األصلي واملضاد 

استؤنف احلكم املذكور استينافا أصليا من طرف األجري ، و استينافا فرعيا 
ءات أصدرت حمكمة االستيناف بالدار من طرف املشغلة ، وبعد متام اإلجرا

البيضاء قرارها املشار إىل مراجعه أعاله ، قضت فيه بتأييد احلكم االبتدائي 
 ...املستأنف وحتميل كل مستأنف صائر استينافه 

 .وهذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف املشغلة 
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 :يف شان الوسيلة الوحيدة 
نقصان التعليل املوازي النعدامه ، : ه تعيب الطالبة على القرار املطعون في

 .حتريف الوقائع 
 : ذلك أنه جاء يف تعليل القرار بأنه 

بقبول العارضة االستقالة تكون قد قبلت رضائيا فسخ عقد العمل من "
 ..."طرف األجري ، وبالتايل ، فالداعي لطلب التعويض عن مهلة اإلشعار 

العارضة املعرب عنها بوضوح يف مع أن التعليل املذكور فيه حتريف إلرادة 
 املدىل بها ضمن وثائق امللف فقبول االستقالة 4/2/1993: رسالتها املؤرخة 

فالعارضة ملا قبلت استقالة . شيء، و التشبت مبهلة اإلخطار شيء آخر 
املطلوب يف النقض مل تعفيه من مهلة اإلخطار ، بل على عكس ذلك تشبتت 

مما يكون معه القرار املطعون فيه ناقص التعليل ... باحرتام املهلة املذكورة 
 .املوازي النعدامه ومعرضا للنقض 

 .حيث تبني صحة ما عابته الطالبة على القرار املطعون فيه 
ذلك أن تقدمي األجري الستقالته من العمل ، وقبول املشغلة الستقالته ، 

وزيري الصادر الميكن أن حيرمها من مهلة اإلشعار املنصوص عليها بالقرار ال
فالغاية من منح األجري مشغلته مهلة اإلشعار املنصوص عليها قانونا ، هو 
متكينها من البحث عن أجري آخر يتوىل منصب األجري الفاسخ لعقد العمل 

 .حفاظا على حسن سري العمل باملؤسسة 
 : فمحكمة االستيناف عندما نصت 

د قبلت رضائيا طلب فسخ بأن املدعى عليها بقبوهلا االستقالة ، تكون ق" 
عقد العمل من طرف األجري وبالتايل فال داعي لطلب التعويض عن مهلة 

 " .اإلشعار 
تكون قد ردت طلب التعويض عن مهلة اإلشعار الذي طالبت به املشغلة 

 .بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه ، مما يعرض قرارها املطعون فيه للنقض 
حة الطرفني يقتضيان إحالة القضية وحيث إن حسن سري العدالة ومصل

 .على نفس احملكمة 

 األسباب هلذه
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 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه ، وإحالة القضية  األعلىالس قضى
على نفس احملكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل 

 .املطلوب يف النقض الصائر
املصدرة له اثر احلكم كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة 

 .املطعون فيه أو بطرته 
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 يوسف : السادةاملستشارين وعبد الوهاب عبابو  الغرفة رئيسمن السيد 
 ومقررا و احلبيب بلقصري وعبد العزيز السالوي ومليكة بنزاهري  ريسياالد

 سعيد وكاتب الضبط السيد حممد بنعلي  احملامي العام السيدمبحضر
 .امحاموش 

 
  الضبطكاتب                     املقرراملستشار الغرفة         رئيس
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 السادساحملور 

 اجلنائيةمن قرارات الغرفة 
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 1/478رار عـدد  القـ
 2004/03/10:يف املؤرخ 

 2004/2030: امللف اجلنحي عدد 
 

 ‐)ال(العقـوبة احلبسية ‐ جرمية‐ عدم الرتخيـص بالتأسيس–مجعية 
 )نعم(الغرامة 

ال يلجأ إىل العقوبة احلبسية يف جرمية تأسيس مجعية غري مرخص بها  إال 
عية اليت مت حلها بعد أن يتمادى احملكوم عليه يف ممارسة أعمال اجلم

قضاء ، أو أعاد تأسيسها بعد ذلك ،  والقرار الذي عاقب عن اجلنحة 
املذكورة بعقوبة حبسية وغرامة خمالفا للقانون الواجب التطبيق الذي 

 .يعاقب عليها بغرامة فقط  يكون معرضا للنقض واإلبطال
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
املدىل بها من لدن طالب النقض لبيان وسائل الطعن بناء على املذكرة 

بإمضاء األستاذ عبد الناصر القصري احملامي بهيئة تطوان واملقبول للرتافع 
 .أمام الس األعلى 

 :يف شأن وسيلة النقض الوحيدة املتخذة من خرق القانون
 من القانون 220 و129ذلك أن السيد وكيل امللك تابع الطاعن بالفصلني 

 23/07/02 املعدل بظهري 15/11/58 من ظهري 1 و2 و3 5 و6نائي والفصول اجل
 املتعلق بالتجمعات 15/11/58 من ظهري 2 و3 و9املنظم لتأسيس مجعية و

  .12/10/71 من ظهري 1العمومية والفصل 
 املذكور 5 املعدل بالفصل 08وأن الطاعن بقي مدانا مبقتضيات الفصل 

ينص على الغرامة فقط وال يلجأ إىل الفقرة الثانية أعاله وهو يف فقرته األوىل 
اليت تنص على عقوبة حبسية إال بعد أن يتمادى احملكوم عليه يف ممارسة أعمال 

مما يعرض . اجلمعية اليت مت حلها قضاء أو أعاد تأسيسها بعد احلل القضائي
 .القرار للنقض

ملغري مبقتضى  املعدل وا1958 نونرب 15بناء على الفصل الثامن من ظهري 
‐02‐206 الصادر األمر بتنفيذه مبوجب الظهري الشريف رقم 75‐00القانون رقم 

 ).2002 يوليوز23 (1423 مجادى األوىل 12 بتاريخ 1
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يعاقب بغرامة ترتاوح بني :(حيث ينص هذا الفصل يف فقرته األوىل على أنه
العمليات  درهم األشخاص الذين يقومون بعد تأسيس مجعية بإحدى 5000 و1200

املشار إليها يف الفصل السادس دون مراعاة اإلجراءات املقررة يف الفصل 
 ...)اخلامس ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف الغرامة 

وحيث إن القرار املطعون فيه برأ العارض من جنحة زعزعة عقيدة مسلم 
من بعد أن ألغى احلكم االبتدائي فيما خيص إدانته بها، وأيده فيما قضى به 

مؤاخذته جبنحة تأسيس مجعية غري مرخص بها، وخفض العقوبة احملكوم بها 
 درهم غرامة نافذة ، وجاء يف 500عليه ابتدائيا  إىل ستة أشهر حبسا نافذا و

 : تعليل احلكم االبتدائي هلذه اجلنحة ما يلي
 :وحيث علل احلكم االبتدائي إدانته للعارض باجلنحة املذكورة كالتايل

 1200 من نفس الظهري أعاله يعاقب بغرامة ترتاوح بني 08لفصل وحيث إن ا
 درهم األشخاص الذين يقومون بعد تأسيس مجعية بإحدى العمليات 5000و

املشار إليها يف الفصل السادس، ومنها امتالك والتصرف يف واجبات واخنراط 
مي أعضائها، دون مراعاة اإلجراءات املقررة يف الفصل اخلامس الذي يوجب تقد

 .التصريح بإحداث اجلمعية
وحيث استنادا إىل ذلك تكون املتابعة ثابتة يف حقه ويتعني بالتايل مؤاخذته 

 .من أجلها سيما وأنه من بني املؤسسني املسريين هلذه اجلمعية
وحيث إن اجلرمية اليت أبقت حمكمة االستئناف على إدانة العارض بها هي 

 8 أوضح احلكم االبتدائي أن الفصل جنحة تأسيس مجعية غري مرخص بها واليت
 5000 و1200 املنقولة أعاله يعاقب عليها بغرامة ترتاوح بني 15/11/58من ظهري 

 . درهم
وحيث إن القرار املطعون فيه عاقب عن اجلنحة املذكورة بعقوبة حبسية 
وغرامة حسب ما ذكر أعاله، مع أن القانون املطبق عليها إمنا يعاقب عنها 

 .ا يعد خرقا للقانون ويعرض القرار للنقض واإلبطالبغرامة، مم

 من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة االستئناف 

 وبإحالة القضية على نفس احملكمة للبت فيها 3332/02بتطوان يف القضية عدد 
من جديد طبق القانون وهي مرتكبة من هيئة أخرى وبأنه ال داعي الستخالص 

 .صائر ال
كما قرر إثبات قراره هذا يف سجالت احملكمة املذكورة إثر القرار املطعون 

 . فيه أو بطرته
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أعاله  و به صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور
ألعلى الكائن بشارع النخيل حبي الرياض  ابقاعة اجللسات العادية بالس
  رئيساالطيب أجنار: مرتكبة من السادةبالرباط وكانت اهليئة احلاكمة

 حسن القادري واحلسن الزايرات مقررا وعبد السالم بوكرع :واملستشارين
 ت كانيت الخدجية الوزاين ة السيدة العامةومبحضر احملاميومجيلة الزعري 

 . السيدة حفيظة أوبالثل النيابة العامة ومبساعدة كاتبة الضبطمت
 

  الكاتبة     املستشار املقرر                                   الرئيس 
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 1/1150القـرار عـدد  
 2004/06/09:يف املؤرخ 

 2000/14547: امللف اجلنحي عدد 
 

 عدم ‐ عدم قبول الدعوى املدنية التابعة‐ سقوطها–الدعوى العمومية 
 تعليل ‐قبوهلا 

ل الدعوى سقوط الدعوى العمومية قانونا ال يؤدي بالضرورة إىل عدم قبو
 .املدنية التابعة إذا مل تتوفر شروطه القانونية 

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 . من قانون املسطرة اجلنائية 755 و 754نظرا للمادتني 
بناء على املذكرة املدىل بها من لدن طالب النقض بإمضاء األستاذ حممد 

 .لرتافع أمام الس األعلى احلزمي احملامي بهيئة تطوان واملقبول ل
 :ويف شأن وسيلة النقض السادسة املتخذة من بناء القرار على غري أساس 

ذلك أن القرار مل يؤسس سبب عدم قبول املطالب املدنية مع أنها مل 
يسبق أن أثريت أمام احملكمة الزجرية كما مل يعلل سبب عدم قبوهلا مع أن 

ية نص على أنه إذا كانت احملكمة الزجرية  من قانون املسطرة اجلنائ12الفصل 
تنظر يف الدعوى العمومية والدعوى املدنية معا فإن وقوع حوادث مسقطة 
للدعوى العمومية يرتك الدعوى املدنية قائمة وتبقى خاضعة إىل اختصاص 

وهذا النص يلزم احملكمة بالنظر يف املطالب املدنية ال أن . احملكمة الزجرية 
ا دون تعليل سبب ذلك فخالفت هذا النص، مما يعرض القرار تقول بعدم قبوهل

 .للنقض
 . من قانون املسطرة اجلنائية 12 و 370 و 365بناء على املواد 

 يف فقرتها الثالثة 370 يف فقرتها الثامنة واملادة 365حيث إنه مبقتضى املادة 
قانونية وإال فإن كل حكم أو قرار جيب أن يكون معلال من الناحيتني الواقعية وال

 .كان باطال 
، ) من القـانون القدمي12الفصل ( من نفس القانون 12حيث تنص املادة 

إذا كانت احملكمة الزجرية تنظر يف الدعوى العمومية والدعوى : " على أنه 
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املدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يرتك الدعوى املدنية 
 " .كمة الزجريةقائمة ، وتبقى خاضعة الختصاص احمل

 : حيث أوردت تنصيصات القرار املطعون فيه ما يلي 
وأعطيت الكلمة لدفاع املطالب باحلق املدين فالتمس إدانة املتهمني " 

واحلكم له بتعويض قدره مثانون مليون سنتيم يف مواجهة األول وثالثة عشر 
الب ، مليون سنتيم يف مواجهة الثاين ، وإبطال العقود دون األمالك للط

 " .والتشطيب على عقد البيع من احملافظة العقارية 
وحيث عللت احملكمة ما قضت به يف الدعوى املدنية التابعة للطاعن 

 :كالتايل 
 :يف الدعوى املدنية التابعة 

حيث إن ركيزتها هي الدعوى العمومية اليت انتهت ونوقشت تفاصيلها " 
ىل يتعني التصريح بعدم قبول الثانية واملطالب القائمة عليها ، وأمام سقوط األو

. " 
وحيث يتجلى مما ذكر أن العارض قدم للمحكمة طلبات مدنية إال أنها 
قضت بعدم قبوهلا دون إيراد تعليل سائغ قانونا لذلك ، إذ إنه فضال عما انتهت 
إليه من فساد يف االستنتاج يف الدعوى العمومية للقول بسبقية البت فيها 

 من قانون املسطرة اجلنائية املنقولة 12 أساءت تطبيق املادة وبسقوطها ، فقد
أعاله ألن سقوط الدعوى العمومية قانونا ال يؤدي بالضرورة إىل عدم قبول 

 .الدعوى املدنية التابعة إذا مل تتوفر شروطه القانونية 
األمر الذي كان معه القرار منعدم التعليل خبصوص ما قضى به يف الدعوى 

 .تابعة مما يعرضه للنقض واإلبطال يف هذا اجلانب املدنية ال

 من أجله
 .ومن غري حاجة لبحث ما جاء يف باقي الوسائل املستدل بها على النقض 

قضى بنقض وإبطال القرار املطعون فيه الصادر عن غرفة اجلنايات 
 122/99 يف القضية عـدد 2000 يناير 27مبحكمة االستئناف بتطوان بتـاريخ 

وبإحالة الدعوى واألطراف على غرفة .  يف الدعوى املدنية 722/2000حتت رقم 
اجلنايات ـ اليت تبت فيها بالدرجة االنتهائية ـ بنفس احملكمة وهي مشكلة من 

 .قضاة مل يسبق هلم املشاركة يف البت يف القضية 
 .وبإرجاع املبلغ املودع إىل مودعه 
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تئناف بتطوان إثر القرار كما قرر إثبات قراره هذا يف سجالت حمكمة االس
 .املطعون فيه أو بطرته 

و به صدر القرار و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
ي الرياض حببقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل 

 أجنار رئيسا الطيب : بالرباط و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة
 وعبد  بوكرع ومجيلة الزعريموعبد السال احلسن الزايرات مقررا ستشارينوامل

 احملامية العامة السيدة خدجية الوزاين اليت كانت متثل ومبحضر  الربي مالسال
 . كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبالومبساعدةالنيابة العامة 

 
 ة   الكاتب      املستشار املقرر                      الرئيس
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 1/1238القـرار عـدد  
 2004/06/30:يف املؤرخ 

 11513-2004/13267: امللف اجلنحي عدد 
 

 – منازعة – هوية املطلوب – أمر دويل بإلقاء القبض –مطالبة بالتسليم 
 إجراء حتقيق

جيوز للغرفة اجلنائية بالس األعلى أن تأمر بإجراء حتقيق تكميلي 
ثار هذا األخري الدفع بعدم انطباق حول هوية املطلوب يف التسليم مىت أ

املستند القضائي عليه ونازع يف اهلوية واحلجج املدىل بها املرفقة باألمر 
 .الدويل بإلقاء القبض بتهمة استرياد املخدرات واالجتار فيها

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 13267/04 و11513/04وبعد ضم امللفني 
 وما بعدها من قانون املسطرة اجلنائية، 718ات املواد وبناء على مقتضي

  728 و732/3وباألخص املادتني 
وبناء على االتفاقية القضائية املربمة بني اململكة املغربية واجلمهورية 

 . منها37، وباألخص الفصل 05/10/1957الفرنسية املؤرخة يف 
 بوعرفة حممد وبناء على األمر الدويل بإلقاء القبض الصادر ضد املسمى

 قاضية التحقيق باحملكمة DELPHINE DUMENYعن السيدة دلفني دميوين 
 وملف 1/99/37 يف ملف التحقيق عدد 11/03/2003الكربى بروان بفرنسا بتاريخ 

 من أجل قضية استرياد املخدرات واالجتار فيها بدون 17964النيابة العامة عدد 
ا  من طرف احملكمة االبتدائية الكربى قانون واملدان واملعاقب من أجلها غيابيـ

 أورو 500.000 بعشر سنوات حبسا وبغرامة قدرها 03/12/2003بروان بتـاريخ 
 مت إلقاء القبض على املعين باألمر بتاريخ 3624/03مبقتضى احلكم رقم 

 . من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء 31/03/04
 RAYMOND PEZZATI السيد وبناء على األمر بإلقاء القبض الصادر عن

 يف ملف 05/04/04قاضي التحقيق باحملكمة الكربى بليون بفرنسا بتاريخ     
 من أجل جرائم 53905/03  وملف النيابة العامة رقـم L 03/00005التحقيق رقم 

استرياد وتصدير بدون قانون للمواد املخدرة جبماعة منظمة، ونقل وعرض وبيع 
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 وحجز ونقل بضائع ممنوعة بدون ترخيص، تبيض ومسك مواد خمدرة، وتصدير
 .أموال متحصلة من املخدرات وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة

حيث مت القبض على املعين باألمر وأودع يف املركب السجين بسال يف 
 .انتظار البث يف مسطرة تسليمه

وحيث مثل أمام الس األعلى يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ 
 مؤازرا مبحاميه األستاذ حممد كروط ومبساعدة املرتمجة اآلنسة 23/06/04

 .كرمية وزان بعد أدائها اليمني القانونية 
وبعد عرض مضمن مطالبة السلطات الفرنسية عليه صرح بأن امسه هو 

 وأن اسم أمه صليحة 15/07/65بوعرفة عبد املالك حممد كامل مزداد بتاريخ 
 سياقة فرنسيني، وأنه ليس هو الشخص وأنه يتوفر على جواز سفر ورخصة

 .املطلوب يف التسليم 
وأوضحت السيدة الوزاين خدجية احملامية العامة أن املاثل أمام الس 
هو املعين باملطالبة بالتسليم، وأنه كان حيمل جواز سفر جزائري يف اسم حممد 

 .بوعرفة وغري بعد ذلك امسه وتاريخ ازدياده
عة حماميه الذي أكد أن هوية املطلوب يف التسليم ال وبعد االستماع إىل مراف

تنطبق على موكله، وهو غري معين باملطالبة وطالب باإلفراج عنه موقتا وعقبت 
السيدة احملامية العامة ملتمسة رفض الطلب، مث حجزت القضية للمداولة 

  .04‐06‐30جللسة 
ينطبق عليه وحيث إن املطلوب يف التسليم دفع بأن املستند القضائي ال 
 15/07/1965ألن امسه هو بوعرفة عبد املالك حممد كامل ومزداد بتاريخ     

 تاريخ Rhone املسلم له برون PB 49999 00واستدل جبواز سفره الفرنسي رقم 
 10/05/2002 وبرخصة السياقة الفرنسية املسلمة له بليون بتاريخ 30/03/2001

 .ه الغرفة األمر الذي ارتأت معN 85066911241  رقم
األمر بإجراء حتقيق تكميلي حول هوية املطلوب، ورفض طلب اإلفراج 

 .املؤقت 

 من أجله
 :قضى

 برفض طلب اإلفراج املؤقت ) 1
 .وباألمر بإجراء حتقيق تكميلي حول هوية املطلوب ) 2
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أعاله  و به صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور
ألعلى الكائن بشارع النخيل حبي الرياض  العادية بالسبقاعة اجللسات ا

الطيب أجنار رئيسا :بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة
وعبد السالم بوكرع مقررا  حسن القادري واحلسن الزايرات: واملستشارين

 ت كانيت الخدجية الوزاين ة السيدة العامةومبحضر احملاميومجيلة الزعري 
 . السيدة حفيظة أوباللنيابة العامة ومبساعدة كاتبة الضبطثل امت

 
  الكاتبة                 املستشار املقرر                        الرئيس
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 1/1261القـرار عـدد  
 2004/06/30:يف املؤرخ 

 2001/15603: امللف اجلنحي عدد 
 

 )نعم(ة  سحب رخصة السياق– فرار السائق– اجلرح اخلطأ –حادثة سري 
التملص من املسؤولية اجلنائية الناجم عن ارتكاب حادثة سري يوجب على 
احملكمة عند إدانتها للمتهم جبنحيت اجلرح اخلطأ والفرار، أن تقضي 

  19/01/53 من ظهري 12بسحب رخصة السياقة طبقا ملقتضيات الفصل 
 . املتعلق باحملافظة على الطرق ومراقبة السري واجلوالن 

 لة امللكباسم جال
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 . من قانون املسطرة اجلنائية755 و754نظرا ملقتضيات املادتني 
 :ونظرا للمذكرة املدىل بها من لدن  طالب النقض بإمضائه

يف شأن وسيلة النقض األوىل املستدل بها املتخذة من اخلرق اجلوهري 
 قانون املسطرة  من586وخرق الفقرة الرابعة من الفصل ‐للقانون
 ):القدمي(اجلنائية

ذلك أنه بالعودة إىل احلكم املطعون فيه يالحظ أن احملكمة رغم اقتناعها 
بإدانة املطلوب يف النقض مبا نسب إليه مبا يف ذلك جنحة الفرار، مل تقض 

 املتعلق 19/01/1953 من ظهري 12بسحب رخصة السياقة ال سيما وأن الفصل 
راحة على وجوب سحبها يف مثل هذه احلالة، مما تكون بالسري واجلوالن ينص ص

 املذكور مما 12معه احملكمة قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات الفصل 
 .يعرض حكمها للنقض واإلبطال 

 بشأن 19/1/1953بناء على مقتضيات الفصل الثاين عشر من ظهري 
 .احملافظة على الطرق ومراقبة السري واجلوالن

 :ثالثة من الفصل املذكور على ما يليحيث تنص الفقرة ال
ويصدر احلكم بسحب الرخصة وجوبا إذا كان السائق يف حالة سكر عند "

 من القانون اجلنائي 434وقوع احلادثة أو حاول بأي الوسائل املبينة يف الفصل 
 "التملص من املسؤولية اجلنائية أو املدنية اليت ميكن أن يتحملها
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 : ما عللت به حكمها ما يليوحيث أوردت احملكمة من بني
‐ارتكب خمالفة التجاوز املعيب؟..هل من الثابت أن املسمى حممد مقوم"

 .نعم 
هل من الثابت أنه ونتيجة للمخالفة وللحادثة املذكورتني أصيب املسمى "

 .نعم ‐السرحاين موالي البشري جبروح؟ 
‐ام ؟هل نتج عن اجلروح للضحية عجز شامل مؤقت فاقت مدته الستة أي"

 .نعم 
هل إن املتهم فر عقب احلادثة حماوال التملص من املسؤولية املدنية "

 .نعم ‐والزجرية ؟
هل اقتنعت احملكمة بإدانة املتهم من أجل ارتكابه جنحيت اجلروح غري "

 من 433العمدية وانعدام التأمني املنصوص عليها وعلى عقوبتها يف الفصل 
 .نعم ‐ ؟20/10/69القانون اجلنائي وظهري 

 "نعم ‐هل هناك ظروف مشددة متمثلة يف فعل الفرار عقب احلادث؟"
وحيث إن احملكمة جبوابها بنعم عن األسئلة املشار إليها أعاله تكون قد 
أثبتت قيام املطلوب يف النقض جبنحيت اجلرح اخلطأ والفرار، وانتهت إىل إدانته 

ياقة اخلاصة به، من أجلها دون أن تقضي يف منطوق حكمها بسحب رخصة الس
 املشار إليه 19/01/53 من ظهري12مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 

أعاله، ومل تطبق القانون تطبيقا سليما، فعرضت بذلك حكمها للنقض واإلبطال 
 .فيما وقع إغفاله خبصوص سحب رخصة السياقة

 من أجلـه
 عن 2001 مايو08قضى بنقض وإبطال احلكم املطعون فيه الصادر بتاريخ 

احملكمة العسكرية الدائمة للقوات املسلحة امللكية بالرباط يف القضية عدد 
 جزئيا يف حدود ما أغفله بشأن البت يف سحب رخصة 2536/2113/2000

 .السياقة
وبإحالة امللف من جديد على نفس احملكمة وهي مكونة من هيئة أخرى 

 .للبت من جديد طبقا للقانون 
 .ص الصائروبأنه ال داعي الستخال

كما قرر إثبات قراره هذا يف سجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعون 
 .فيه أو بطرته
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 املذكور أعاله بالتاريخ به صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة و
 الرياض بالرباط حبيبقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن ع النخيل 

: واملستشارينالطيب أجنار رئيسا :رتكبة من السادةوكانت اهليئة احلاكمة م
حسن القادري واحلسن الزايرات وعبد السالم بوكرع ومجيلة الزعري مقررة 
ومبحضر احملامية العامة السيدة خدجية الوزاين اليت كانت متثل النيابة العامة 

 . كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبالومبساعدة
 

 ةالكاتب                      املقرر املستشار                      الرئيس
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 1843/6القـرار عـدد  
 2002/10/02:يف املؤرخ 

 1999/9580: امللف اجلنحي عدد 
 

  محايتها– احليازة – تنفيذ حكم – إغالق الطريق –ارتفاق املرور 
إغالق الطريق بعد إجراءات التنفيذ جيعل القضاء الزجري خمتصا يف 

 يف احلق العيين املتعلق بارتفاق املرور كما حيمي احليازة يف محاية احليازة
 .     العقار نفسه

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

نظرا لعريضة النقض املدىل بها من لدن طالب النقض أعاله بواسطة 
   .األعلى الس أمام عتيق بوعزة احملامي ببين مالل واملقبول للرتافع األستاذ

 املتخذة من اخلرق اجلوهري للقانون باعتبار األوىليف شأن وسيلة النقض 
 نصوص القانون املوضوعي من خالل إحدى القرار املطعون فيه قد خرق أن

 بإغالق املمر الذي كان مير األظناء إقدام أنحيث ": احليثية اليت جاء بها وهي 
منا يشكل إة الرتامي و جنحأركانفيه املشتكي ال يشكل يف حد ذاته ركنا من 
 صور إحدى وهذه احليثية تشكل "ارتفاق حق املرور القانوين عقار على عقار 

اخلطأ يف التفسري واخلطأ يف : خرق القانون املوضوعي نتيجة لسببني هما 
تكييف الوقائع موضوع املتابعة ، ذلك أنه بالرجوع حملضر الضابطة القضائية 

 وكذا الوثائق املدىل بها من طرف إليهمالستماع وكذا لشهادة الشهود الذين مث ا
املطالب باحلق املدين وحمضر املعاينة املنجزة من طرف املستشار املقرر 

 حيازة املمر ثابتة نتيجة استعماله من أن: فهي تؤكد مجيعها احلقائق التالية 
 قد انتزعت وإنها عقار إىلطرف املطالب مند عدة سنوات من أجل الوصول 

 اجلنحية املدىل بها ضمن لألحكام املمر مع استعمال العنف تبعا إلغالقنتيجة 
 من 570وثائق امللف ونتيجة لذلك فإن تفسري احملكمة ملقتضيات الفصل 

لقانون اجلنائي كان تفسريا خاطئا ال ينسجم والتكييف الصحيح للوقائع موضوع 
 .امللف 

 . نائية  من قانون املسطرة اجل352 و 347بناء على الفصلني 
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 والفقرة الثانية من 347حيث أنه مبقتضى الفقرة السابعة من الفصل 
 قرار معلال من الناحيتني الواقعية أو جيب أن يكون كل حكم 352الفصل 

 .  كان باطال وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وإالوالقانونية 
حيث يتجلى من االطالع على مستندات امللف ومن تنصيصات القرار 

ملطعون فيه أن الطاعن تقدم بشكاية مفادها أنه ميلك قطعة أرضية جماورة ا
 خيول له حق املرور يف أرض األرضللمشتكي بهم وادعي حقا عيينا على هذه 

 عن احملكمة 23/2/98 الصادر بتاريخ 72: الغري واستصدر حكما حتت عدد 
ن جراء إغالق االبتدائية بالفقيه بن صاحل قضى برفع الضرر احلاصل للمدعي م

 ونفذ 14/7/98 بتاريخ اإلجراءاتالطريق من قبل املدعى عليهم وخرج مأمور 
  . 321/98: احلكم املذكور يف ملف التنفيذ عدد 

 األظناء قيام أنوأنه خالفا ملا جاء يف القرار املطعون فيه على أساس 
ته ركنا من  عقاره ال يشكل يف حد ذاإىلبإغالق املمر الذي منه كان املشتكي مير 

منا يشكل ارتفاق حق املرور على عقار لفائدة إ اجلرمية موضوع املتابعة وأركان
عقار آخر فإن القضاء الزجري حيمي احليازة يف احلق العيين باالرتفاق كما حيمي 
احليازة يف العقار نفسه مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل ومعرضا 

 .للنقض
 املطالب باحلق املدين مما يقصر نظر الس  طالب النقض هوإنوحيث 

 . على املقتضيات املدنية

  األسبابهلذه 
قضى بنقض القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة االستئناف ببين مالل 

 يف املقتضيات املدنية 5378/97:  يف امللف اجلنحي عدد 98 دجنرب 17بتاريخ 
من هيئة أخرى رعيا ملصلحة وبإحالة القضية على نفس احملكمة وهي مرتكبة 

الطرفني وحلسن سري العدالة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد املبلغ 
 . املودع لصاحبه والصائر على اخلزينة العامة 

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف 
ع النخيل حي الرياض قاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشار

حممد العزوزي رئيس غرفة : بالرباط و كانت اهليئة مرتكبة من السادة 
فاطمة الزهراء عبدالوي  محو –حممد جربان ـ الطيب معرويف ـ: واملستشارين 

املالكي مبحضر احملامي العام السيد احممد احلمداوي مبساعدة كاتبة الضبط 
 .السيدة رجاء بنداوود 

 الكاتب                   املستشار املقرر                الرئيس
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 6/565القـرار عـدد  
 2004/05/26:يف املؤرخ 

 2001/24733: امللف اجلنحي عدد 
 

  أركان اجلرمية– حاالته – التعرض على صرف الشيك –شيك بدون مؤونة 
 من مدونة التجارة قد حددت حصرا احلاالت اليت 271إذا كانت املادة 

يها للساحب التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حاالت فقدانه ميكن ف
أو سرقته أو تزويره أو استعماله بطرق تدليسية أو يف حالة التسوية 
القضائية للحامل، فإن جمرد إصدار الساحب للشيك وتسليمه للمستفيد 
مث التعرض عليه بصفة غري قانونية جيعل اجلرمية مستوفية لكافة 

 . عناصرها 
 لة امللكباسم جال

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
نظرا لعريضة النقض  املدىل بها  من لدن  الطاعن  بواسطة األستاذ  عبد 
العزيز  البقايل القامسي  احملامي  بهيئة تطوان  واملقبول للرتافع أمام الس 

 .األعلى 
 : يف شأن وسيلة النقض الفريدة  املتخذة من 

 :ي انعدامه نقصان التعليل الذي  يواز
ذلك أن الساحب  عند حترير الشيك كان  له رصيد  وقد اتفق مع 
املستفيد على موضوع  معاملة جتارية  حيث اشرتى  منه قطعة أرضية بنفس 
الثمن  املضمن  بالشيك إال أنه بعد قياسه  للمساحة موضوع  البيع  تبني له أنها 

الذي  جعله  يعرتض على ال حتمل املساحة  اليت وعده ببيعها  وهو السبب 
 .الشيك

وأن  املشتكي املستفيد بدل أن يسوي معه  هذه املعاملة عمل على 
 .االحتجاج على اعرتاض املتهم

وأن  تعرض  الساحب  كان  بصفة  صحيحة ، وأنه  مل يعرتض على الشيك 
من أجل  منع  املستفيد من االستفادة  من مبلغ  الشيك  أكثر مما كان يعمل  

 .مان  حقهعلى ض
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وأن تسليم شيك  من شخص  إىل آخر حيتم  عند النزاع  حبث  العالقة  
 يف 14/04/1977 الصادر  بتـاريخ 258قرار عدد (السببية  وثبوت سبب االلتزام  

 129 منشور  يف جملة  القضاء والقانون  العدد 52261امللف اجلنحي  عدد 
 .186 ص 1979يوليوز 

على  صرف الشيك  ال ميكن  أن يرتتب عنه  وأن جمرد اعرتاض  الساحب 
 من مدونة التجارة  إذا أثبت أن اعرتاضه  كان 316تطبيق مقتضيات الفصل  

 ).انظر االعرتاض  على أداء الشيك املرفق(بصفة  صحيحة 

حيث إن تقدير  قيمة الوقائع واعتماد احلجج اليت  حتظى بالقبول ترجع 
وضوع ، وأن احملكمة  يف إطار  هذه السلطة إىل السلطة  التقديرية لقضاة  امل

قد استخلصت  من الوقائع  املعروضة عليها ثبوت الفعل اجلرمي يف حق 
الطاعن، واعتمدت يف القول  بإدانته من أجل  جنحة عدم  توفري مؤونة شيك 
عند تقدميه  للوفاء شأنها يف ذلك  شأن  احلكم االبتدائي املؤيد على اعرتافه  يف 

راحل بأنه  هو الساحب  واملصدر واملوقع  للشيك  موضوع املتابعة كافة امل
وقد سلمه للمستفيد على إثر  معاملة  جتارية إال أنه  ملا تبني  أنه أن مساحة 

القطعة األرضية  موضوع الشراء  ناقصة عما مت االتفاق عليه  ، تعرض  لدى   
 ستخالص  مبلغ الشيك،البنك املسحوب  عليه  حىت  ال يتمكن  املستفيد  من ا

وجاء القرار معلال من الناحيتني الواقعية والقانونية مبا فيه الكفاية إذ ورد 
 :فيه ما يلي 

حيث إن املتهم املستأنف  حضر  أمام هذه احملكمة  وعن  األفعال " 
املنسوبة إليه  جدد اعرتافه موضحا بأنه  كان  يتوفر على رصيد  غري أنه تبني 

ة األرضية اليت قام  املشتكي  ببيعها له ناقصة فقام بالتعرض له بكون املساح
 .على الشيك

وحيث إن قيام املتهم بالتعرض على الشيك  حلرمان  املستفيد من 
استخالصه وعدم  جلوءه إىل اجلهة املختصة جيعل  من عناصر  اجلرمية  ثابتة 

 .يف حقه
ا وعقابها  وحيث إن احملكمة  مصدرة احلكم املستأنف  أسست إدانته

للظنني  مبا حكمت  به عليه اعتمادا على تصرحياته املفصلة  اليت  أفضى بها  
 .غذاة استنطاقه يف إطار البحث  األويل من لدن  الضابطة القضائية

وحيث إن ملف النازلة ظل يف املرحلة  االستئنافية  كما هو عليه احلال يف 
 .أنفة بأي جديد يف املوضوعاملرحلة  االبتدائية إذ مل تدل اجلهة  املست
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وحيث إن احلكم املستأنف  حينما  أسس قضاءه  على املعطيات املذكورة  
يف حيثياته يكون  قد  أحاط بالقضية يف مجيع  جوانبها  القانونية والواقعية  

 ...".األمر  الذي  ارتأت معه احملكمة  تبين  حيثياته  وبالتايل  التصريح بتأييده 
الفا  ملا جاء  يف الوسيلة من كون  تعرض الطاعن  على حيث من جهة وخ

 من مدونة  التجارة قد 271أداء  مبلغ  الشيك  كان صحيحا ، فان  املادة 
حددت حصرا احلاالت  اليت  ميكن  فيها للساحب  التعرض  على صرف مبلغ 
الشيك  وهي  حالة  فقدان  الشيك  أو سرقته  أو االستعمال التدليسي للشيك 

 تزويره أو يف حالة التسوية أو التصفية  القضائية للحامل وهي غري  احلالة أو
 .اليت أوردها الطاعن يف الوسيلة

ومن جهة  أخرى وخبصوص البحث  يف سبب االلتزام  فإن الشيك أداة وفاء 
مبجرد االطالع وأن جمرد  إصدار الطاعن للشيك وتسليمه للمستفيد مث التعرض  

ة  جيعل اجلرمية املتابع  بها الطاعن مستوفية  لكافة  عليه بصفة غري صحيح
عناصرها ويبقى ما أثري يف الوسيلة دون تأثري على قيام الدعوى العمومية بعدم 

توفري  مؤونة شيك قصد األداء عند التقدمي املعروضة وحدها على احملكمة  
 .دون الدعوى  املدنية التابعة ، مما تبقى معه الوسيلة على غري أساس

 هلذه األسباب
برفض الطلب  املقدم  من  مصطفى الطريبق  وأن  املبلغ املودع   قضى

 اصبح ملكا للخزينة العامة 
و به صدر القرار و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض 

  حممد العزوزي  رئيسا :اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادةبالرباط و كانت 
فاطمة الزهراء عبدالوي  مقررة  الطيب معرويف  وحممد جربان :  واملستشارين 

ومحو املالكي ومبحضر احملامي العام  احممد احلمداوي الذي  كان ميثل النيابة 
 .العامة ومبساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود

 
         املستشار املقرر               كاتبة الضبطالرئيس         
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 475القـرار عـدد  
 2001/01/25:يف املؤرخ 

 2000/2085: امللف اجلنحي عدد 
 

 )ال(احتسابها – أمد نقل املتهم ‐ مفهومها–احلراسة النظرية 
احلراسة النظرية هي الفرتة اليت يقضيها املتهم يف احلجز اإلداري حتت 

 .ة الضابط املكلف بالبحث معه إشراف ومراقب
إن املدة اليت تستغرقها عملية نقل املتهم من خمفر احلجز اإلداري 
وتقدميه إىل النيابة العامة املختصة، ال تدخل يف حساب الفرتة املمتدة 

 .قانونا للحراسة النظرية 
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
دىل بها من لدن طالب النقض بواسطة وبعد االطالع على املذكرة امل

 .األعلى الس أمام حممد املنتصر بنكريان املقبول للرتافع األستاذحماميه 
 ، املتخذة من انعدام التعليلاألوىل من وسيلة النقض األولن الفرع أيف ش

 أمام احملكمة االبتدائية وكذلك أمام أثار الطاعن وبواسطة دفاعه أنذلك 
 يتعلق بالطعن يف حمضر الضابطة القضائية اعتمادا أوليا دفعا حمكمة االستئناف

ن احملكمة االبتدائية مل جتب على أ و،على عدم احرتام مدة احلراسة النظرية
 عمليا يقع على عاتق إثباتهن أ و، نظريأمرن ما حاولت اجلواب به هو  أل،الدفع

ع حتت احلراسة  ساعة الوضأنن حمكمة االستئناف اعتربت أ و،النيابة العامة
ن ساعة تقدميه أو،  4/10/99النظرية هي السادسة والنصف صباحا من يوم 

ن عدد إوبذلك ف، 7/10/99للنيابة العامة هي السادسة والنصف من صباح يوم 
 ساعة مما ال يشكل جتاوزا وخرقا ملدة احلراسة النظرية يف 72الساعات هي 

 على الساعة أبوابهااحملكمة ال تفتح ن إحني وخالفا ملا ورد يف القرار املذكور ف
ن كان يف عمل املداومة ويشرف إن السيد وكيل امللك وأ و،السادسة والنصف

ه لكي يستنطق متهما يف الساعة السادسة أن و،على عمل الضابطة القضائية
ن يكون هناك موظف من أ وألبوابها، تكون احملكمة فاحتة أنوالنصف جيب 
 حمضر االستنطاق  املنجز مبعرفة وكيل امللك إىلع نه بالرجوأكتابة الضبط و

ن حمكمة االستئناف اليت إ ومن مت فإجنازه،نه ال يتضمن ساعة إ ف7/10/99يوم 
 إمنا  7/10/99 صباحا من يوم 6,30 نهاية احلراسة النظرية يف الساعة أقرت
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 دفاع العارض قد حضر معه واقعة االستنطاق أن فضال على ،افرتضتها افرتاضا
ن إ وبذلك ف، يف الساعة التاسعة صباحاإال احملكمة إىلنه مل حيضر أه يؤكد أنو

 ساعة 72 حمكمة االستئناف من كون احلراسة النظرية مل تتجاوز إليهما ذهبت 
 .يعترب تعليال فاسدا املوازي النعدامه

  حمضر الضابطة الدركية ملركز حد أوردهن ما إحيث من جهة ف, لكن
 املتضمن ،4/10/99    وتاريخ1969تابع لسرية شفشاون عدد الغدير لكروشا ال

لوقائع البحث التمهيدي من كون الضابط القضائي املكلف بالبحث مع العارض 
 حتت احلراسة النظرية بداية من الساعة السادسة والنصف األخري هذا أودعقد 

ا  وتبع،7/10/99 غاية نفس الساعة من صباح يوم إىل 4/10/99من صباح يوم 
 املتعلق 5/10/99 الكتايب احملرر من طرف وكيل امللك بشفشاون بتاريخ لإلذن

 ساعة يعترب من مجلة الوقائع اليت شهد 24بتمديد فرتة هذه احلراسة ملدة 
ومادامت هذه الوقائع مطابقة ملا يستوجبه .. الضابط املذكور مبعاينتها بنفسه

قانون املسطرة اجلنائية مدة  من 68القانون الذي حيدد تبعا ملقتضيات الفصل 
 باإلخالل ساعة  ما عدا يف القضايا املتعلقة 72 ب أقصاهااحلراسة النظرية يف 

 اإلثباتن هذه الوقائع تتوفر على قوة إبسالمة الدولة الداخلية واخلارجية ف
 من نفس 292 بادعاء الزور طبقا للفصل إالالقاطع وال ميكن الطعن فيها 

ن كانت مدة احلراسة النظرية هي الفرتة اليت إ فخرى،أ  ومن جهة …القانون
 الضابط املكلف وإشراف وحتت مراقبة اإلدارييقضيها املتهم رهن احلجز 

ن هذه املدة تبقى قائمة مادام املتهم حمتجزا مبخفر الضابط إ ف،بالبحث معه
 مسافة الذهاب إجراءاتاملذكور وال حتسب من ضمنها املدة اليت تستوجبها 

 استنطاق املتهم إجراءات  املدة اليت تستغرقها أو النيابة العامة إىلقدميه عند ت
ن احملكمة عندما إ ف،وتبعا لذلك..  النيابة املذكورةأعضاء أحدمن طرف 

 مدة احلراسة النظرية قد انتهت تبعا ملا ورد يف احملضر على أناعتربت 
 املتهم أناعتربت  قد ، فإنها7/10/99الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 

 بداية من الساعة املذكورة بصرف النظر عن املدة اإلداريقد رفع عنه احلجز 
اليت قضاها خارج خمفر احلجز يف انتظار استنطاقه من طرف عضو النيابة 

 فجاء قرارها  موافقا ملا يستوجبه القانون يف املوضوع وكان ،العامة املختصة
  .أساسالفرع من الوسيلة على غري 

 أنن الفرع الثاين من نفس الوسيلة واملتخذ من نفس السبب ذلك أيف ش
هل كل شيء عن جياملتهم العارض مل يساهم يف حتضري املخدرات احملجوزة و

 احتواء هذه أساس النيابة العامة تابعته حبيازة التبغ املهرب على أن إال ،مكوناتها
 انعدام حتليل عينة أمام راألميف حني يبقى هذا ، املخدرات على نسبة من التبغ

 مما تكون معه ، القاطعاإلثبات إىلمن املخدر احملجوز جمرد افرتاض يفتقر 
شركة التبغ عدمية الصفة  واملصلحة يف املطالبة باحلق املدين و يكون معه 
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القرار  املطعون فيه عندما قضى لنفس الشركة بالذعرية املذكورة منعدم 
 .األساس

 من ظهري 76قتضيات الفقرة الثانية من الفصل نه طبقا ملإلكن حيث 
ن التقارير اليت إ ف، التبغ باملغربأنواع واملتعلق جبعل نظام 1932/ 12/11

..  شركة الدخان  يعتمد عليها ما مل يقم دليل خمالف هلا إدارة أعوانحيررها 
 احلكم أيدتن حمكمة االستئناف املطعون يف قرارها عندما إوتبعا لذلك ف

 مل خيرق األخرين هذا أ و،سبابهأائي يف هذا اجلانب تكون قد تبنت علله واالبتد
 شركة التبغ تقر بكون أن " يف تعليله أوردمقتضيات الفصل املذكور عندما 

ن الظنني مل أ و، من مادة التبغ%10املخدرات املضبوطة تتوفر على كمية 
 فجاء قرارها ."..يستطع نفي ذلك مما تكون معه مطالب شركة التبغ مربرة 

 .أساسمؤسسا ومعلال والفرع من الوسيلة بدوره على غري 
نه طبقا أن وسيلة النقض الثانية املتخذة من خرق القانون ذلك أيف ش

ت فيها احملكمة تن اجلرمية اليت بإ ف، من القانون اجلنائي113ملقتضيات الفصل 
واعد املسطرة  تطبق قأن هذه احلالة يتعني على احملكمة وأمام جناية أصبحت

 خاصة ما يتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل ،املنصوص عليها يف اجلنايات
 . من قانون املسطرة اجلنائية 486

 111 والفقرة الثالثة من الفصل 17نه طبقا ملقتضيات الفصل إحيث , لكن
  هي اليت يعاقب عليها القانون بعقوبةالتأديبيةن اجلنح إ ف،من القانون اجلنائي

..  يتجاوز مبقتضى  نصوص خاصة مخس سنواتاألقصىاحلبس ولو كان احلد 
 املتابع ببعضها 21/5/1974وملا كانت اجلرائم املنصوص عليها يف ظهري 

وتبعا  .. تأديبيةصلها جنحا أ تبقى يف فإنهاالطاعن يعاقب عليها بعقوبة احلبس 
 تأديبيةا جنحة ن حمكمة االستئناف اليت نظرت يف الدعوى باعتبارهإلذلك ف

وبصفتها درجة ثانية ال تكون ملزمة بتطبيق القواعد املسطرية املتعلقة 
ن  ما ورد مبنطوق القرار من وصف العقوبة السجن بدال من احلبس أباجلنايات و

 فكان القرار مؤسسا والوسيلة على غري إصالحهيستوجب ..هو جمرد  خطأ مادي
 .أساس

 من أجله
محد بن حسن  وحكم على أ من االدريسي قضى برفض الطلب املرفوع

 املقررة يف قبض اإلجراءات درهم يستخلص طبق ألفصاحبه بالصائر وقدره 
 .األدىن يف اإلجبار اجلنائية مع حتديد مدة ىصوائر الدعاو

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف 
ألعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض قاعة اجللسات العادية بالس ا
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الطاهر السمريس رئيس الغرفة : بالرباط و كانت اهليئة مرتكبة من السادة 
والسادة املستشارين حممد احلليمي و عبد القادر احملادي  وحكمة السحيسح 
زينب سيف الدين   وحبضور السيد حممد منصوري الذي كان ميثل النيابة 

 .ة الضبط السيدة شريفة العلويالعامة ومبساعدة كاتب
 

   الرئيس                املستشار املقرر                        الكاتبة 
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 8/144القـرار عـدد  
 2002/01/17:يف املؤرخ 

 2000/8/6/8497: امللف اجلنحي عدد 
 

  إبطال اخلربة– عدم احرتام األجل – حتليل عينات –الغش يف البضائع 
 من ظهري 33 و25انونية اآلمرة املنصوص عليها يف الفصلني املقتضيات الق

 املتعلق بالزجر عن الغش يف البضائع توجب إحالة العينات 5/10/1984
على املخترب الرمسي للتحليل وإجنازه داخل أجل حمدد، ويكون القرار 
املطعون فيه سليما حينما رتب على عدم احرتام األجل القانوين إلجناز 

 .ال اخلربة املنجزة على مادة الدقيق وقضى بالرباءةالتحليل إبط
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 .نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن طالب النقض

يف شأن وسيلة النقض الفريدة املتخذة من اخلرق اجلوهري للقانون وانعدام 
جنحة الغش يف الدقيق األساس القانوين ذلك أن احملكمة ملا برأت املتهمة من 

فقد عللت ذلك بكون العينة مل توجه للمخترب قصد التحليل داخل األجل 
 من 18القانوين ولذلك فاخلربة ال تعرب عن احلقيقة خلرقها ملقتضيات الفصل 

 وتكون التهمة غري ثابتة يف حقها يف حني أن هذا التعليل ال ميكن 6/12/1928قرار 
 من 30ألساس ويشكل خرقا للقانون ذلك أن الفصل الركون إليه ويعترب منعدم ا

 بالبيانات املنصوص د عندما أوجب أثناء أخذ العينات التقي5/10/1984ظهري    
 من نفس الظهري فإن هذا الفصل مل حيدد زمنا معينا 25عليها يف الفصل 

 من نفس 33إلرسال العينات إىل املخترب اللهم الفورية اليت نص عليها الفصل 
نون املذكور وأن هذا األخري مل حيدد جزاء يف حالة عدم احرتام شكليات القا

اخذ العينات وإرساهلا إىل املخترب وان الغرفة اجلنحية باستعماهلا هلذا املسار 
 .تكون قد خرقت القانون وعرضت حكمها للنقض

 املتعلق بالزجر 5/10/1984 من ظهري 47لكن حيث إنه مبقتضى الفصل 
 14/10/1914ضائع فإنه يبقى العمل جاريا بأحكام بعض فصول عن الغش يف الب

املتعلق بزجر الغش وكذا بأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه ومنها قرار 
6/12/1928 . 
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 تنص 5/10/1984 من ظهري 33و25وحيث إذا كانت مقتضيات الفصلني 
على وجوب إحالة احملاضر املثبتة للمخالفات وأخذ العينات على مصلحة 

تب املركزي لزجر الغش وكذلك إحالة العينات على املختربات املختصة املك
 12/1/1932 املعدل بقرار 6/12/1928 من قرار 13بصفة فورية فإن الفصل 

 ساعة كما 24أوجب أن حتال تلك احملاضر على املصلحة املذكورة يف ظرف 
الرمسي أوجب على هذه األخرية أن حتيل العينة موضوع املخالفة على املخترب 

 . ساعة أخرى24يف ظرف 
قرار ( من القرار املذكور 18وحيث باإلضافة إىل ذلك فإن الفصل 

املخترب الذي يتوصل من أجل التحليل بعينة حيرر " ينص على أن  ) 6/12/1928
يف ظرف مثانية أيام من توصله بها تقريرا يضمنه نتائج الفحص والتحليل اليت 

 ".خضعت هلا العينة
 من هذه املقتضيات القانونية اآلمرة أن أجل إحالة العينات وحيث يتبني

 ساعة وأن أجل إجناز 48على املخترب الرمسي للتحليل ال ينبغي أن يتعدى 
التحليل من طرف املخترب ال ينبغي أن يتعدى مثانية أيام من تاريخ توصله 

 .بالعينة ما مل تكن هناك مقتضيات خمالفة مبقتضى نصوص خاصة
حملكمة املطعون يف قرارها عندما عاينت أن تاريخ حترير وحيث إن ا

 يف حني كان تاريخ توصل املخترب 11/11/1993حمضر واخذ العينة كان يف 
 مما 31/12/1993 وتاريخ إجناز التحليل يف 15/12/1993الرمسي بتلك العينة يف 

ل مل يتم اعتربت معه أن كال من إحالة العينة على املخترب وإجناز املخترب للتحلي
داخل األجل القانوين ورتبت على ذلك إبطال اخلربة املنجزة وتبعا لذلك قضت 
برباءة املطلوب ضدها يف النقض تكون قد اعتمدت أساسا قانونيا سليما فجاء 

 .قرارها معلال والوسيلة على غري أساس

 من أجله 
 .قضى برفض الطلب

 .وبأنه ال داعي الستخالص  الصائر
وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله وبه صدر القرار 

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض 
عبد القادر الغيبة رئيسا : بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة

 حممد احلليمي وزينب سيف الدين وحكمة السحيسح والطاهر : واملستشارين 
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اجلباري وحبضور احملامي العام السيد حممد منصوري الذي كان ميثل النيابة 
 .العامة ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي

 
        كاتب الضبط       املقرر    رئيس الغرفة 
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 8/400القـرار عـدد  
 2004/01/28:يف املؤرخ 

 169/1999: امللف اجلنحي عدد 
 

وجود ‐)ال(عدم تنفيذ  حكـم ‐ الرجـوع لبيت الزوجية–إهمال األسرة 
 ) نعم(أبناء 

امتناع الزوجة عن تنفيذ احلكم القاضي عليها بالرجوع إىل بيت الزوجية 
 من القانون 479ال يشكل يف حد ذاته جرمية إهمال األسرة طبقا للفصل 

هر اجلنائي، إال إذا كانت الزوجة املمتنعة أما وتنصلت ملدة تزيد عن الش
عن واجباتها املادية واملعنوية الناجتة عن واجب احلضانة املرتتبة عنها 

 .جتاه أبنائها 
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
وبعد اإلطالع على املذكرة املدىل بها من لدن طالبة النقض بإمضاء 

بول للرتافع حماميها األستاذ عبد الغفور أشعبان من هيئة احملامني بتطوان واملق
 .أمام الس األعلى 

يف شأن وسيلة النقض الفريدة املتخذة من عدم ارتكاز القرار املطعون فيه 
على أسا قانوين وانعدام احليثيات ذلك أن القرار املذكور عندما قضى بإدانة 
الطالية من أجل جرمية إهمال األسرة بعلة صدور حكم يقضي عليها بالرجوع 

امتناعها من تنفيذه حسبما يشهد بذلك حمضر االمتناع عن إىل بيت الزوجية و
التنفيذ املدىل به فقد أغفل القرار مستندات يف امللف منها القرار االستئنايف 

 املعدل للحكم االبتدائي احملكوم عليها بالرجوع إىل 23/7/1993الصادر بتاريخ  
منها وثيقة التزام بيت الزوجية والذي قيده بإعداد الزوج لبيت مستقل عن أهله و

 يقر فيها الزوج برجوع زوجته إىل بيت 27/7/94حمررة بني الزوجني بتاريخ 
الزوجية ومنها أيضا حمضر استنطاق طالبة النقض من طرف السيد وكيل امللك 
يف شأن شكاية إهمال األسرة وحبضور زوجها يتضمن إقرار هذا األخري برجوعها 

 من سنتني كما يوجد حمضر جلسة احملاكمة إىل بيت الزوجية وقضائها فيه أزيد
 يقر فيه الزوج بسبق رجوع الزوجة إىل بيت الزوجية وبقائها 8/9/1997بتاريخ 

وأن القرار املطعون فيه بإغفاله لكل هذه ... فيه مدة تزيد عن السنة والنصف
 .املستندات يكون غري مبىن على أسا ومنعدم احليثيات ومعرضا للنقض 
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  من قانون املسطرة اجلنائية754دة بناء على املا
  من قانون املسطرة اجلنائية القدمي352 و347وبناء على الفصلني 

 والفقرة الثانية من 347حيث إنه مبقتضى الفقرة السابعة من الفصل 
 من القانون املذكور فإن كل حكم أو قرار جيب أن يكون معلال من 352الفصل 

 كان باطال وأن نقصان التعليل أو اخلطأ يوازي الناحيتني الواقية والقانونية وإال
 .انعدامه 

وحيث إن حمكمة االستئناف املصدرة للقرار املطعون عللت ما انتهت إليه 
 من القانون اجلنائي 479من إدانة العارضة جبرمية إهمال األسرة طبقا للفصل 

 يف حيث باالطالع على مستندات امللف يالحظ أن املتهمة قد صدر:"مبا يلي 
حقها حكم يقضي عليها بالرجوع إىل بيت الزوجية إال أنها امتنعت عن تنفيذه 

وحيث تبعا لذلك تكون تهمة ... حسبما يشهد بذلك حمضر التنفيذ املستدل به
يف حني من جهة فإن جرمية إهمال األسرة ..." إهمال األسرة ثابتة يف حق الظنينة

قق مبجرد امتناع الزوجة من  من القانون اجلنائي ال تتح479طبقا للفصل 
الرجوع إىل بيت الزوجية وإمنا تتحقق بامتناع الزوجة الزوجة األم من هذا 
الرجوع دون موجب وتنصلها ملدة تزيد عن الشهرين من واجباتها املادية 
واملعنوية الناجتة عن واجب احلضانة املرتتبة عنها جتاه أبنائها وأن الثابت من 

ومن ... ة كانت قد غادرت بيت الزوجية رفقة ولديهاوثائق امللف أن العارض
جهة أخرى فإن وثائق امللف تفيد أن احلكم االبتدائي القاضي عليها بالرجوع قد 

 وأن هذا احلكم قد وقع تعديله مبقتضى القرار 24/11/1992صدر بتاريخ 
) الزوج( وذلك بإلزام املدعى عليه 23/7/1993 بتاريخ 1467/93االستئنايف عدد 

بإعداد بيت للزوجية مستقال عن أهله وهو األمر الذي أغفله حمضر االمتناع عن 
 إذ اقتصر على تنفيذ احلكم 7/4/1997 بتاريخ 2083/96/16التنفيذ عدد 

االبتدائي دون التطرق ملنطوق القرار االستئنايف فضال على أن احملكوم عليها 
 واملؤكد من طرفه 27/7/94بالرجوع وحسب اإلشهاد الصادر عن زوجها بتاريخ 

 1/8/1997حسب حمضر االستنطاق من طرف السيد نائب وكيل امللك بتاريخ 
مما تكون معه ... قد رجعت تلقائيا إىل بيت الزوجية بعد صدور احلكم بذلك

احملكمة فيما انتهت إليه من إدانة العارضة جبرمية إهمال األسرة باعتمادها 
 وإهماهلا للمقتضيات والوثائق 7/4/1997فقط على حمضر االمتناع املؤرخ يف 

 .املذكورة قد عللت قرارها تعليال يوازي انعدامه فكان موجبا للنقض واإلبطال

 من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة االستئناف 

 وبإحالة 4723/1997 يف القضية اجلنحية عدد      11/11/1997بتطوان بتاريخ 
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ى نفس احملكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة القضية عل
 .بهيئة أخرى

 وبرد املبلغ املودع ملودعه
كما ورد إثبات قراره هذا بسجالت حمكمة االستئناف املذكورة أثر القرار 

 .املطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف 

ة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض قاع
 : بالرباط و كانت اهليئة مرتكبة من السادة 

 حممد احلليمي وزينب سيف واملستشارين رئيس الغرفة عبد القادر الغيبة
السيد احملامي العام والطاهر اجلباري  وحبضور والسحيسح حكمت الدين 

ثل النيابة العامة ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة حممد منصوري الذي كان مي
 .شريفة العلوي 

 
       الرئيس          املستشار املقرر                   الكاتبة 
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 403القـرار عـدد  
 2004/01/28:يف املؤرخ 

 2000/2085: امللف اجلنحي عدد 
 
  كيفية احتسابها– القيمة الواجبة ‐ الغرامة اجلمركية ‐تهريب

القيمة الواجب اعتمادها حلساب الغرامة اجلمركية هي قيمة الشيء يف 
 .حالة جيدة بالسوق الداخلية وقت ارتكاب فعل التهريب

 من مدونة اجلمارك 219تكون احملكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 
عندما اعتمدت القيمة اليت حددها اخلبري باعتبار أن البضائع املرتكبة 

 . مقاربة مبثيالتها يف السوق الداخليةالغش بشأنها قدمية أو
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 .وبعد االطالع على املذكرة املدىل بها من لدن طالبة النقض

يف شأن وسيلة النقض الفريدة املتخذة من خرق فصول املتابعة وانعدام 
حيث سبق :" ه ما يلي األساس القانوين ذلك أنه جاء يف تعليل القرار املطعون في

للمحكمة أن قررت متهيديا إجراء خربة حسابية لتحديد القيمة احلقيقية للبضائع 
املهربة وحيث ألفي بامللف تقرير السيد اخلبري عبد العزيز العلمي الذي حدد 

 درهم وقيمة السيارة احملجوزة يف مبلغ 14000القيمة املذكورة أعاله يف مبلغ 
تنادا إىل تقرير اخلربة املذكورة أعاله وتطبيقا وحيث اس.  درهم 12000

 منها تكون الغرامة اليت يتعني 280ملقتضيات مدونة اجلمارك وخاصة الفصل 
مما تكون "   درهم130.000احلكم بها على الظنني لفائدة اجلمارك هي يف حدود 

 من مدونة اجلمارك واليت تنص 219معه  احملكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 
ن القيمة املعتمدة حلساب الغرامة هي قيمة الشيء يف حالة جيدة بالسوق على أ

وأنه تطبيقا هلذه القاعدة فإن اإلدارة العارضة حددت قيمة البضائع . الداخلية 
 درهم خالفا 59.004 درهم ووسيلة النقل يف مبلغ 32.445احملجوزة يف مبلغ 

ها هلذه القيمة تكون قد للقيمة احملددة من طرف اخلبري وأن احملكمة باعتماد
 . املشار إليه وعرضت قرارها للنقض219خرقت مقتضيات الفصل 

 . من قانون املسطرة اجلنائية 745بناء على املادة 
 . من قانون املسطرة اجلنائية القدمي 586 و352 و347وبناء على فصول 
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 586 يف فقرته الثانية و352 يف فقرته السابعة و347حيث إنه مبقتضى الفصل 
يف فقرته الرابعة من القانون املذكور فإن كل حكم أو قرار جيب أن يكون معلال 
من الناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان باطال وأن نقصان التعليل أو اخلطأ 

 .فيه يوازي انعدامه كما أن اخلرق اجلوهري للقانون مؤدي إىل النقض
حسبما وقع تعديله  من مدونة اجلمارك 219وحيث إنه مبوجب الفصل 

 فإن القيمة الواجب اعتمادها حلساب الغرامة هي قيمة 1986بقانون املالية لسنة 
 .الشيء يف حالة جيدة بالسوق الداخلي تاريخ ارتكاب فعل التهريب

وحيث يستفاد من وثائق امللف وتعليالت القرار املطعون فيه أن حمكمة 
بد العزيز العلمي لتحديد القيمة االستئناف عينت اخلبري يف احملاسبة السيد ع

وتبعا لذلك حدد هذا األخري قيمة احلذاء .. احلقيقية للبضائع املهربة احملجوزة 
 درهم للواحد 200 يف مبلغ 4/2/1997الرياضي من نوع نيك صنع صيين بتاريخ 

مضيفا يف تقريره أن هذا النوع من احلذاء يعترب قدميا ومر عليه أكثر من سنة  
صنع أمريكي يف " تنربالند"  تاريخ حجزه كما حدد قيمة احلذاء من نوع مقارنة مع

 درهم للواحد مضيفا أن هذا احلذاء رغم أنه من صنع أمريكي فإنه مصنوع 250
من مواد مستوردة من خارج الواليات املتحدة وبالتايل يبقى أرخص من احلذاء 

 1987 لسنة 4ن نوع رونو املصنوع كليا باملواد األمريكية مث حدد قيمة السيارة م
 درهم مؤكدا يف تقريره أن هذه السيارة عمرها مخس سنوات ويف 12000يف مبلغ 

 .حالة جد سيئة وأن قيمتها مأخوذة من قيمة أمثاهلا يف سوق السيارات القدمية
وحيث إن احملكمة املطعون يف قرارها اعتمدت يف حتديد الغرامة احملكوم 

العارضة على حتديد اخلبري املذكور يف حني أن هذا بها لفائدة إدارة اجلمارك 
 من 219األخري وحسبما أورده يف تقريره مل يراع يف حتديده مقتضيات الفصل 

مدونة اجلمارك املشار إليها أعاله واليت تقضي أن تكون القيمة الواجب 
اعتبارها حلساب الغرامة هي القيمة اليت تكون يف السوق الداخلية للشيء على 

ته اجليدة وقت ارتكاب الفعل فجاء قرارها خارقا للفصل املذكور ومعلال حال
 . تعليال خاطئا يعرضه للنقض واإلبطال

 من أجله 
قضى بنقض وإبطال القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة االستئناف 

 وبإحالة 6143/2/1998 يف القضية اجلنحية عدد 9/2/1999 بتاريخ ءبالدار البيضا
نفس احملكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من القضية على 

 .هيئة أخرى وبتحميل املطلوب املصاريف
كما قر إثبات قراره هذا بسجالت حمكمة االستئناف املذكورة إثر القرار 

 .املطعون فيه أو بطرته
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وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف 
اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض قاعة 

عبد القادر الغيبة رئيس : بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة 
الغرفة واملستشارين احلليمي حممد وزينب سيف الدين والسحيسح حكمة 

ن ميثل والطاهر اجلباري وحبضور احملامي العام السيد حممد منصوري الذي كا
 . النيابة العامة ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي

 
 رئيس الغرفة                املقرر                     كاتب الضبط
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 530/9 القـرار عـدد  
 2004/03/17:يف املؤرخ 

 11324/98: امللف اجلنحي عدد 
 
ء الشهود من جديد  استدعا– استئناف – الرباءة – إثبات – الرتامي –عقار 

 )نعم(
الميكن للقاضي أن يبين مقرره إال على حجج عرضت أثناء اإلجراءات 
ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامه، والقرار الذي ألغى احلكم االبتدائي 
القاضي برباءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغري، معتمدا يف 

هما يف املرحلة االبتدائية دون إدانته له على شهادة شاهدين مت االستماع إلي
إعادة االستماع إليهما من جديد ومناقشة شهادتهما يكون خارقا 

 .للمقتضيات القانونية ومعرضا للنقض 
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 من قانون املسطرة اجلنائية اجلديد الذي حيدد بداية 755نظرا للفصل 

  .2003تح أكتوبر دخوله حيز التطبيق يوم فا
 ينص على أن إجراءات ي من نفس القانون الذ754وبناء على الفصل 

املسطرة اليت أجنزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة وال داعي 
إلعادتها األمر الذي ينطبق على اإلجراءات اليت سبق إجنازها يف هذه القضية 

   . 2003قبل فاتح أكتوبر 
ىل بها من لدن طالب النقض بواسطة األستاذ حممد نظرا للمذكرة املد

 .االدريسي احملامي بهيئة مراكش و املقبول للرتافع أمام الس األعلى 
يف شأن وسيلة النقض األوىل يف فرعها الثاين و املتخذة من خرق القواعد 

 من قانون املسطرة اجلنائية ذلك 289اجلوهرية يف املسطــرة و خرق الفصل 
ر املطعون فيه ألغى احلكم االبتدائي و أسس قضاءه على شهادة شهود أن القرا

مل تناقش شهادتهم أمامها طبق ما ينص عليه الفصل املذكور فتكون بذلك قد 
أسست قرارها على حجة مل تناقش أمامها خارقة مقتضيات الفصل املذكور 

 .األمر الذي يعرض قرارها للنقض 
 سطرة اجلنائية  من قانون امل289بناء على الفصل 
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حيث إنه مبقتضى هذا الفصل فإنه ال ميكن للقاضي أن يبين مقرره إال على 
 .حجج عرضت أثناء اإلجراءات و نوقشت شفاهيا و حضوريا أمامه 

و حيث إنه بالرجوع إىل القرار املطعون فيه يتبني انه عندما ألغى احلكم 
زاع عقار من حيازة الغري االبتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة انت

و حكم من جديد مبؤاخذته من اجلها اعتمد يف ذلك على شهادة الشاهدين آيت 
ابرامي و آيت كراش املستمع إليهما ابتدائيا ، و دون استدعائهما من جديد من 
طرف احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملناقشة شهادتهما من طرفها 

القانونية ، مما يكون معه القرار املطعون فيه قد شفاهيا و حضوريا و بعد اليمني 
   .  املشار إليه و هو ما يعرضه للنقض 289خرق مقتضيات الفصل 

 هلذه األسباب
 و بصرف النظر عن حبث باقي الوسائل املستدل بهما على النقض 

قضى بنقض و إبطال القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة االستئناف 
  .229/98 يف القضية ذات العدد 1998 مارس 31بورزازات بتاريخ 

و بإحالة القضية على نفس احملكمة و هي مرتكبة من هيئة أخرى لتبت 
 .فيها من جديد طبقا للقانون 

كما قرر إثبات قراره هذا يف سجالت حمكمة االستئناف املذكورة اثر القرار 
 املطعون فيه أو بطرته 

 .حاجة الستخالص الصائر و بإرجاع املبلغ املودع لصاحبه و ال 
و به صدر القرار و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض 

 :بالرباط و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة
عبد الرحيم صربي و حممد املتقي و : أمحد الكسيمي رئيسا و املستشارين 

عبد احلميد الطريبق و حلبيب سجلماسي و حممد املتقي و مبحضر احملامي 
العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان ميثل النيابة العامة ومبساعدة كاتبة 

 .الضبط السيدة جنية السباعي 
 

 ةالكاتب                      املستشار املقرر                    الرئيس
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 9/579القـرار عـدد  
 2004/03/24:يف املؤرخ 

 2003/16024: امللف اجلنحي عدد 
 

 إثبات – االستفزاز – الدفاع الشرعي –الضرب املفضي إىل املوت 
 عناصرهما

الستبعاد حاليت الدفاع الشرعي عن النفس واالستفزاز، انسجاما مع 
لى احملكمة  من القانون اجلنائي، يتعني ع416 و124مقتضيات الفصلني 

التثبت من توفر عناصر االستفزاز لدى اجلاين بوقوع اعتداء بالضرب أو 
العنف اجلسيم عليه أو قيام عناصر حالة  الدفاع الشرعي عن النفس 
لدى اجلاين واضطر هذا األخري ماديا إىل ارتكاب اجلرمية أو إذا كانت 

فاعل أو اجلرمية قد استلزمها ضرورة حالة الدفاع الشرعي عن نفس ال
 .غريه 

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 من قانون املسطرة اجلنائية اجلديد الذي حيدد بداية 755 للفصل نظرا
  .2003 فاتح أكتوبر يومدخوله حيز التطبيق 

 إجراءات أن نفس القانون الذي ينص على من 754 على الفصل وبناء
 تبقى صحيحة وال داعي التطبيقله حيز املسطرة اليت أجنزت قبل تاريخ دخو

 يف هذه القضية إجنازهاعادتها األمر الذي ينطبق على اإلجراءات اليت سبق إل
 .  2003قبل فاتح أكتوبر 

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن االعتقال خالل األجل املضروب 
 من قانون 581لطلب النقض فهو معفى مبقتضى الفقرة الثانية من الفصل 

 .سطرة اجلنائية من اإليداع املقرر مبقتضى الفقرة األوىل من نفس الفصل امل
و حيث إنه أدىل مبذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء األستاذ الظريفي أمحد 

 . و املقبول للرتافع أمام الس األعلىراحملامي بهيئة أكاد ي
 .و حيث كان الطلب عالوة على ذلك موافقا ملا يقتضيه القانون 

 .ه مقبول شكال فإن
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 : و يف املوضوع 
املتخذة من خرق القانون و فساد التعليل و : يف شأن وسيلة النقض الثانية 

 .عدم االرتكاز 
 من 416ذلك أن العارض متسك أمام هيئة احلكم مبقتضيات الفصل 

القانون اجلنائي و التمس بصفة أساسية اعتباره يف حالة دفاع شرعي بسبب 
ع على ابنه و عليه خاصة بالنظر إىل توفر مجيع العناصر اليت االعتداء الذي وق

تستلزمها حالة الدفاع الشرعي من وجود خطر حال على نفس املتهم ووالده و 
كون ما قام به املتهم جمرد رد لالعتداء الذي وقع عليهما و بصفة احتياطية 

عليهما رغم اعتباره يف حالة استفزاز بالنظر إىل إصرار الضحية على االعتداء 
انصرافهما إىل حال سبيلهما كما هو واضح يف تصرحيات املتهمني و باقي 
املصرحني و أن ما عللت به احملكمة قرارها املطعون فيه من كون املتهم كانت 
تتوفر لديه اإلرادة الكافية بعد أن جرد الضحية من السالح أن يتملك نفسه و 

ص اهلالك من حقه يف احلياة يعترب حيجم عما قام به و يتفادى بذلك حرمان شخ
تعليال فاسدا و ال ينسجم مع واقع احلال و احلالة النفسية اليت يتواجد عليها 
املتهم بعد أن تكرر االعتداء من طرف الضحية فاملتهم يف بداية األمر متالك 
نفسه و انسحب مع ابنه ملا تدخل املسمى بوعزة جتاوي غري أن الضحية و 

فان أصر على االعتداء على ابـنه و هذه املرة بقضيب مؤازره مصطفى عر
حديدي فال ميكن يف هذه احلالة أن تستمر لدى املتهم حالة اهلدوء و اإلدراك 
أمام اعتداء حال و أن احملكمة عوض اعتمادها على وقائع النازلة كما هي قامت 
 بتحريف بعضها فيما وضعت فرضيات ملا جيب أن يكون عليه سلوك املتهم يف

ظروف واقعية و نفسية ال تؤدي منطقيا إىل ما ورد بالقرار مما يكون تعليلها 
 من القانون 416 و 124تعليال فاسدا و عدمي األساس و يف خرق واضح للفصلني

 .اجلنائي 
 . من قانون املسطرة اجلنائية 352 و 347بناء على الفصلني 

ثانية من الفصل حيث انه مبقتضى الفقرة السابعة من الفصل األول و ال
الثاين من نفس القانون جيب أن يكون كل حكم أو قرار معلال تعليال كافيا و 

 .سليما من الناحيتني الواقعية و القانونية 
و حيث يتجلى من القرار املطعون فيه أن العارض دفع بكونه كان يف حالة 
 دفاع شرعي عن نفسه و عن ابنه و أكد دفاعه نفس الدفع و ذلك باعتبار

العارض يف حالة دفاع شرعي عن نفسه و عن ابنه و احتياطيا اعتباره يف حالة 
استفزاز بالنظر إىل إصرار الضحية اهلالك على االعتداء عليهما رغم انصرافهما 
إىل حال سبيلهما كما هو واضح من تصرحياتهما يف مجيع مراحل الدعوى و من 

 قاضي التحقيق و قد ردت تصرحيات الشاهدين املستمع إليهما من طرف السيد
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و حيث إن ما دفع به دفاع املتهم من كون " احملكمة عن الدفع املذكور بقوهلا 
هذا األخري قام بذلك حتت تأثري االستفزاز و للدفاع شرعيا عن نفسه أو ابنه 
دفع مردود إذ أنه عندما متكن من االستيالء على األنبوب احلديدي دون أن 

بإمكانه اإلمساك عن االعتداء عليه و لكنه اختار عن يصاب بضربة أو أذى كان 
عمد توجيه الضربة إىل الضحية و اليت تسببت يف الوفاة و بالتايل فقد كانت 
تتوفر لدى املتهم اإلرادة الكافية بعد أن جرد الضحية من السالح أن يتملك 
نفسه و حيجم عما قام به و يتفادى بذلك حرمان شخص اهلالك من حقه يف 

 ".ياةاحل
و حيث إن التعليل املذكور الستبعاد حاليت الدفاع الشرعي عن النفس و 

 من القانون 416 و 124االستفزاز ال ينسجم و ال يساير مقتضيات الفصلني 
اجلنائي الذي أناط قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى اجلاين إذا اضطر 

 اجلرمية قد استلزمتها ضرورة هذا األخري ماديا إىل ارتكاب اجلرمية أو إذا كانت
 من 124حالة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غريه وفق ما ورد بالفصل 

القانون املذكور و قيام حالة االستفزاز لدى اجلاين بوقوع اعتداء الضرب أو 
العنف اجلسيم عليه و هذه العناصر هي اليت كان على احملكمة التثبت من 

نه و حسب وقائع النازلة أن األداة اليت استعملت من توفرها أو عدم ذلك علما بأ
طرف املتهم هي للضحية و استعملها يف االعتداء على ابن املتهم حسب 
تصرحيات هذا األخري كما انه أراد معاودة ذلك مرة أخرى ، األمر الذي يكون 

 .معه قرارها على غري أساس و معرضا للنقض و اإلبطال 

 هلذه األسباب  
 حاجة إىل حبث باقي الوسيلتني املستدل بهما على النقض  و من غري 

 عن غرفة اجلنايات الصادرقضى بنقض و إبطال القرار املطعون فيه 
 وبإحالة امللف على حمكمة 2002مبحكمة االستئناف بأكادير بتاريخ عاشر أكتوبر 

االستئناف مبراكش لتبت فيه من جديد طبق القانون و بتحميل اخلزينة العامة 
 .الصائر 

و به صدر القرار و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض 

 :بالرباط و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة
حيم عبد احلميد الطريبق و عبد الر: أمحد الكسيمي رئيسا و املستشارين 

 صربي و حلبيب سجلماسـي و حممد املتقي و مبحضر احملامي العام السيد نور 
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الدين الرياحي الذي كان ميثل النيابة العامة ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة 
 .جنية السباعي 

 
 ة        الكاتب     املستشار املقرر                الرئيس
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 635/9القـرار عـدد  
 2004/04/07:يف املؤرخ 

 8466/2002: امللف اجلنحي عدد 
 

 عدم ‐ ختلف الطاعن عن احلضور رغم إعالمه ‐الطعن بالتعرض 
 وصف احملكمة للقرار بأنه ‐إثبات ختلف الطاعن بدون عذر مقبول 

 ) نعم( وصف القرار غيايب ‐)ال(نهائي ومبثابة حضوري 
حضوري أمر إن ما لألحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو مبثابة 

حيدده القانون، لذلك فإن الوصف الذي تعطيه احملكمة حلكمها خيضع 
لرقابة الس األعلى، واحملكمة اليت أعلمت الطاعن ومل حيضر، جيعل 
القرار يف حقه غيابيا وبالتايل غري نهائي مادام مل يثبت ختلفه بدون عذر 

 تبين الوصف مقبول، و يكون بالتايل القرار املطعون فيه بالنقض الذي
اخلاطئ الذي وصف به القرار املتعرض عليه و جعله أساسا فيما قضى 
به من عدم قبول التعرض شكال مشوبا خبرق القانون، األمر الذي يعرضه 

 .للنقض 
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 من قانون املسطرة اجلنائية اجلديد الذي حيدد بداية 755 للفصل نظرا

  .2003 فاتح أكتوبر يوموله حيز التطبيق دخ

 إجراءات أن نفس القانون الذي ينص على من 754 على الفصل وبناء
 تبقى صحيحة وال داعي التطبيقاملسطرة اليت أجنزت قبل تاريخ دخوله حيز 

 يف هذه القضية إجنازهاعادتها األمر الذي ينطبق على اإلجراءات اليت سبق إل
 .   2003قبل فاتح أكتوبر 

و نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن طالب النقض بواسطة األستاذ أبا 
 .سيدي املغراوي احملامي بهيئة الرباط و املقبول للرتافع أمام الس األعلى 

يف شأن الوسيلة الثانية املستدل بها على النقض املتخذة من اخلرق 
 .اجلوهري للقانون 

 1959 فرباير 10ة اجلنائية املؤرخ يف  من قانون املسطر371بناء على الفصل 
 .الواجب التطبيق 
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حيث إنه مبقتضى هذا الفصل إذا مل حيضر الشخص املستدعى قانونيا يف 
اليوم و الساعة احملددين يف االستدعاء بت يف دعواه غيابيا  إال أنه إذا تسلم 
ر املتهم االستدعاء بنفسه بصفة قانونية و تغيب عن احلضور من غري أن يرب
 .ختلفه بعذر مشروع فيمكن أن حيكم عليه و يعترب احلكم الصادر عليه حضوريا 

و حيث إن ما لألحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو مبثابة 
احلضوري أمر حيدده القانون ، و لذا فإن الوصف الذي تعطيه احملكمة حلكمها 

 .خيضع لرقابة الس األعلى 
لقرار املتعرض عليه أن الطاعن مل حيضر و حيث يتجلى من تنصيصات ا

رغم إعالمه فوصفت احملكمة قرارها بأنه نهائي و مبثابة حضوري يف حقه ، و 
هذا خمالف للقانون إذ أن ما ذكرته احملكمة من كونها أعلمت الطاعن و مل 
حيضر جيعل القرار يف حقه غيابيا و بالتايل غري نهائي عمال مبقتضيات الفقرة 

 من قانون املسطرة اجلنائية ما دام مل يثبت أنه ختلف 371الفصل األوىل من 
بدون عذر مقبول ، و يكون بالتايل القرار املطعون فيه بالنقض الذي تبين 
الوصف اخلاطئ الذي وصف به القرار املتعرض عليه و جعله أساسا فيما قضى 
 ه به من عدم قبول التعرض شكال مشوبا خبرق القانون األمر الذي يعرض

 .للنقض 
و حيث إنه رعيا حلسن سري العدالة و ملصلحة األطراف ينبغي إحالة 

 .القضية على نفس احملكمة 

 هلذه األسباب 
 و من غري حاجة لبحث باقي ما استدل به 

قضى بنقض و إبطال القرار املطعون فيه الصادر يف حق الطاعن املسمى 
 يف القضية 2002 فرباير 20 حممد حادي عن حمكمة االستئناف بالرشيدية بتاريخ

 ، و إحالة القضية على نفس احملكمة و هي مرتكبة 104/2002: اجلنحية عدد 
من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون ، و برد املبلغ املودع ملودعه 

 .و حتميل اخلزينة العامة الصائر 
 اثر القرار كما قرر إثبات قراره هذا يف سجالت حمكمة االستئناف املذكورة

 .املطعون فيه أو بطرته
و به صدر القرار و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض 

 :بالرباط و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة
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 الرحيم صربي و عبد احلميد عبد: أمحد الكسيمي رئيسا و املستشارين 
الطريبق وحممد املتقـي و عبد الكرمي التومي و مبحضر احملامي العام السيد 
نور الدين الرياحي الذي كان ميثل النيابة العامة ومبساعدة كاتبة البط السيدة 

 .جنية السباعي 
 

 ة          الكاتب                      املستشار املقرر                     الرئيس
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 1101/9القـرار عـدد  
 2004/06/23:يف املؤرخ 

 2002/7966: امللف اجلنحي عدد 
 

  الشروع يف التنفيذ–حماولة القتل 
اعرتاف املتهم بشراء السالح الناري لقتل الضحية والشروع يف تنفيذ 

يف –اجلرمية بإطالق الرصاص عليه وإصابته يف يده، واستخالص احملكمة 
 عناصر جناية حماولة القتل ‐ها التقديرية لتقييم الوقائعإطار سلطت

 .جيعل قرارها مبين على أساس سليم
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 من قانون املسطرة اجلنائية اجلديد الذي حيدد بداية 755 للفصل نظرا

  .2003 فاتح أكتوبر يومدخوله حيز التطبيق 

 إجراءات أن نفس القانون الذي ينص على من 754 على الفصل وبناء
 تبقى صحيحة وال داعي التطبيقاملسطرة اليت أجنزت قبل تاريخ دخوله حيز 

 يف هذه القضية إجنازهاعادتها األمر الذي ينطبق على اإلجراءات اليت سبق إل
 . 2003قبل فاتح أكتوبر 

 و نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن الطاعن 
الوحيدة املستدل بها على النقض املتخذة من خرق يف شأن الوسيلة 

 من القانون اجلنائي ذلك أن مقتضيات 114القانون خرق مقتضيات الفصل 
الفصل املذكور جتعل من شروط قيام حماولة اجلناية أن يكون هناك بدء يف 
تنفيذها أو أعمال ال لبس فيها تهدف مباشرة إىل ارتكابها إذا مل يوقف تنفيذها أو 

 .حيصل األثر املتوخى منها و إال لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها مل 
ذلك أن املتهم قد أطلق النار من بندقيته على الضحية و أصابه يف يده و 
بالتايل فإن الفعل بالنسبة إليه قد أجنز كامال و مل يتدخل أي طرف خارجي عن 

 بعد ذلك حول ما إرادته ملنعه من متام تنفيذه بغض النظر عما صرح به املتهم
كان ينوي فعله ، مما يكون القرار املطعون فيه قد أول مقتضيات الفصل املشار 

 .إليه تأويال خاطئا مما جيعله معرضا للنقض 
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لكن حيث إنه بالرجوع إىل وثائق امللف تبني أن املتهم أبو عامر مصطفى 
حية عبد اعرتف بكونه اشرتى سالحا ناريا و كان يهدف بواسطته إىل قتل الض

النور مسعود و ذهب إىل منزله و أحضر بندقية و أطلق الرصاص عليه و أصابه 
 .يف يده

و حيث إن هذه الوقائع الواردة على النحو املذكور عندما استخلصت منها 
احملكمة عناصر جناية حماول القتل يف إطار سلطتها التقديرية لتقييم الوقائع ، 

 .م و تكون الوسيلة على غري أساس تكون قد بنت قرارها على أساس سلي

 هلذه األسباب 
  قضى برفض الطلب املرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى 

 . استئنافية احلسيمة 
و به صدر القرار و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 

رياض بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي ال
 :بالرباط و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة

حلبيب سجلماسي و عبد الرحيم : أمحد الكسيمي رئيسا و املستشارين 
صربي و عبد احلميد الطريبـق و حممد املتقي و مبحضر احملامي العام السيد 
ة نور الدين الرياحي الذي كان ميثل النيابة العامة ومبساعدة كاتبة الضبط السيد

 .جنية السباعي 
 

 ة        الكاتب  املستشار املقرر                   الرئيس
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 10/1220القـرار عـدد  
 2004/04/21:يف املؤرخ 

 03/15396: امللف اجلنحي عدد 
 

 حتديد احلد األدىن‐غرامة‐إصدار شيك بدون مؤونة
على  من مدونة التجارة عندما قضت 316تكون احملكمة قد خرقت املادة 

 درهم  وهي غرامة تقل عن احلد األدىن 1000املطلوب بغرامة قدرها 
 درهم كحد 2000املقرر قانونا مبقتضى املادة املذكورة اليت حددت مبلغ 

أدىن لعقوبة الغرامة ما مل تكن نسبة مخسة وعشرين يف املائة من مبلغ 
 .الشيك أكثر من ذلك

 باسم جاللة امللك
 .ونوبعد املداولة طبقا للقان

 .نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن الطاعن
يف شأن الفرع األول من الوسيلة الثانية واملستدل بها على النقض املتخذة 

 : من انعدام األساس القانوين واخلرق اجلوهري للقانون 
 من مدونة التجارة أن الغرامة احملكوم بها 316ذلك أن املفهوم من الفصل 

رهم ما مل يكن ربع قيمة الشيك أكثر من ذلك  د2000ال ميكن أن تقل عن 
فيصبح هو احلد األدىن للغرامة وأن القرار املطعون فيه أيد احلكم  االبتدائي 

 درهم وهو مبلغ يقل عن احلد األدىن 1000فيما قضى به من غرامة قدرها 
املقرر قانونا سيما وأن احملكمة مل متنح املتهم ظروف التخفيف مما تكون معه 

 . املذكور ومعرضا قرارها للنقض واإلبطال316قت مقتضيات الفصل قد خر
 . من مدونة التجارة316بناء على املادة 

يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس " حيث تنص املادة املذكورة على أنه 
 درهم دون أن تقل قيمتها عن 10.000 درهم و2000سنوات وبغرامة ترتاوح بني 

ساحب الشيك : لغ الشيك أو من اخلصاصمخسة  وعشرين يف املائة من مب
وحيث إن " الذي أغفل أو مل يقم بتوفري مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقدميه 

القرار املطعون فيه ملا أيد احلكم االبتدائي القاضي على املطلوب من أجل 
 درهم وهي غرامة تقل عن 1000جنحة إصدار شيك بدون رصيد بغرامة قدرها 

 من مدونة التجارة املذكورة اليت حددت 316 مبقتضى املادة احلد األدىن املقرر
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 درهم كحد أدىن لعقوبة الغرامة ما مل تكن نسبة مخسة وعشرين يف 2000مبلغ 
املائة من مبلغ الشيك أكثر من ذلك يكون قد خرق املادة املذكورة ومل جيعل 

 .ملا قضى به أساسا من القانون وهو ما يعرضه للنقض واإلبطال
عن حسن سري العدالة ومصلحة األطراف يقتضيان إحالة القضية وحيث 

 . على نفس احملكمة

 من أجلـه 
ومن غري حاجة لبحث ما ورد يف باقي الوسائل والفروع املستدل بها على 

 .النقض
قضى بنقض وإبطال القرار املطعون فيه الصادر عن الغرفة اجلنحية 

 216/03:  يف القضية ذات العدد 03 يناير 27مبحكمة االستئناف مبكناس بتاريخ 
وبإحالة ملف القضية على نفس احملكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي 

 .مرتكبة من هيئة أخرى
 .وبأنه ال حاجة إىل استخالص الصائر

وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف 
ألعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض قاعة اجللسات العادية بالس ا

عبد الرمحان اإلبراهيمي : بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة 
عبد اهللا السريي وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي احلنكاري : رئيسا واملستشارين 

واحلسني الضعيف مقررا وحبضور احملامي العام السيد احلسن البوعزاوي الذي 
 .ثل النيابة العامة ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيزكان مي
 

  ةالكاتب                  املستشار املقرر                  الرئيس
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 10/2132القـرار عـدد  
 2004/07/28:يف املؤرخ 

 02/2401: امللف اجلنحي عدد 
 

 .ت فيها شروط الب‐الدعوى املدنية التابعة–سقوط الدعوى العمومية 
بقاء احملكمة الزجرية خمتصة بالنظر يف الدعوى املدنية التابعة مشروط 
بكون الوقائع املسقطة للدعوى العمومية وقعت وقت نظر احملكمة يف 
الدعويني معا العمومية واملدنية، أما إذا وقعت حوادث مسقطة للدعوى 

ر يف البت العمومية قبل ذلك ،فإن احملكمة الزجرية ال تكون خمتصة بالنظ
يف الدعوى املدنية التابعة، ألن األساس الذي تقوم عليه هذه األخرية مل 

 .يعد قائما أمام هذه احملكمة
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 .نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن الطالب

يف شأن الفرع األول من الوسيلة املتعلقة بالدعوى املدنية اخلاصة 
ؤسسة املغربية للمنتوجات احلديدية، والوسيلة املتعلقة بالدعوى املدنية بامل

اخلاصة بشركة بولبيلي،  املتخذين من خرق قاعدة جوهرية يف املسطرة، خرق 
 من قانون املسطرة اجلنائية، وعدم اجلواب على دفع ونقصان 12الفصل 

 :التعليل املوازي النعدامه 
تابعة، أنها مرتبطة بالدعوى العمومية، ذلك أن األصل الدعوى املدنية ال

وليست مستقلة عنها،  وبهذا الصدد فإن احلكم الصادر يف الدعوى العمومية 
ضد الطاعن الذي ثبت حملكمة االستئناف اليت أصدرت القرار املطعون فيه أنه 

 بل 28/08/2001 بتاريخ 1826/01ليس هو احلكم الصادر يف امللف اجلنحي عدد 
، املؤيد بالقرار 666/98 يف امللف عدد 6/5/98ادر بتاريخ هو احلكم الص
، ولذلك فاحملكمة اليت يعطيها 30/6/1998، بتاريخ 3438/2/98االستئنايف عدد 

 من قانون املسطرة اجلنائية، احلق يف البت يف 12القانون يف نطاق الفصل 
ألصلية وال الدعوى املدنية التابعة هي احملكمة اليت بتت يف الدعوى العمومية ا

يفهم من الفصل املذكور أن الصالحية موزعة بني عدة حماكم، وقد تأكد 
حملكمة االستئناف املطعون يف قرارها أن الدعوى العمومية خبصوص الشيكيم 

، 5765511، الذي حيمل مبلغ مائة ألف درهم، والثاين عدد 0661097األول عدد 
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احملكمة االبتدائية بالدار الذي حيمل مبلغ مخسني ألف درهم، قد بتت فيها 
، املؤيد بالقرار 666/98 يف امللف اجلنحي عدد 06/05/1998البيضاء أنفا بتاريخ 

 والذي 3438/98 يف امللف اجلنحي عدد 30/6/1998االستئنايف الصادر بتاريخ 
أصبح باتا بعد أن رفض الس األعلى طلب النقض بشأنه، ومل ترفع الدعوى 

طرف املؤسسة املغربية للمنتوجات احلديدية، إال خالل املدنية املقدمة من 
 بد أن متت متابعة الطاعن جبنحة إصدار شيكات أخرى ضمنتها 2001سنة 

النيابة العامة الوقائع املتعلقة بالشيكني املشار إليهما أعاله، موضوع احلكم 
مببالغهما رغم سبقية البت يف الدعوى العمومية بشأنهما، األمر يشكل خرقا 

 . من القانون املذكور12جوهريا ملقتضيات الفصل 
كما أن الطالب دفع أمام احملكمة ابتدائيا واستئنافيا بكون املطالب املدنية 
اليت تقدمت بها شركة بولبيلي يف مواجهته ال ميكن قبوهلا مسطريا لعدم توجيهها 

 إمنا ضد املسؤول املدين شركة بوزاج أكادير، باعتبارها مدينة، لكون العارض
، احلامل ملبلغ عشرين ألف 423905سحب الشيكني موضوعي اإلدانة، األول رقم 

 احلامل ملبلغ عشرين ألف درهم، يف امسها، باعتباره 212698درهم والثاين رقم 
مسريا هلا، غري أن احملكمة قضت للمطالبة باحلق املدين املذكورة بتعويض يف 

الساحبة هي اليت جيب عليها الوفاء، آلفي درهم يف مواجهته يف حني أن الشركة 
وقد دفع بضرورة إدخاهلا كمسؤولة مدنيا، إال أن احملكمة مل جتب عن هذا 
الدفع، وقبلت تلك املطالب، مما يعترب معه ذلك نقصانا يف التعليل ينزل منزلة 

 من قانون املسطرة 12انعدامه، إىل جانب اخلرق اجلوهري ملقتضيات الفصل 
 . الذي يعرض القرار املطعون فيه بالنقض واإلبطالاجلنائية، األمر

 . من قانون املسطرة اجلنائية12بناء على الفصل 
إذا كانت احملكمة الزجرية تنظر يف : "حيث ينص هذا الفصل على أنه 

الدعوى العمومية والدعوى املدنية معا، فإن وقوع حوادث مسقطة للدعوى 
بقى خاضعة إىل اختصاص احملكمة العمومية يرتك الدعوى املدنية قائمة وت

 ".الزجري
وحيث إنه من جهة أوىل فإن القرار املطعون فيه ملا قضى بإلغاء احلكم 

، احلامل 0661097االبتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن بشأن الشيكني عدد 
، احلامل ملبلغ مخسني ألف درهم، وحكم 5765511ملبلغ مائة ألف درهم وعدد 

الدعوى العمومية يف هذا الصدد بعلة سبقية البت فيها، علل من جديد بسقوط 
وحيث إن هذه احملكمة وجدت نفسها يف نازلة احلال ويف إطار : "ذلك بالقول 

 12الدعوى املدنية التابعة على وجه اخلصوص وجها لوجه مع مقتضيات املادة 
ة الزجرية إذا كانت احملكم(من قانون املسطرة اجلنائية اليت جاء فيها ما يلي 

تنظر يف الدعوى العمومية والدعوى املدنية معا فإن وقوع حوادث مسقطة 
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للدعوى العمومية يرتك الدعوى املدنية قائمة وتبقى خاضعة إىل اختصاص 
وحيث يتضح من صياغة املادة املذكورة أن ما اشرتطته ‐) احملكمة الزجرية

لزجرية قبل سقوط هذه األخرية وهو نظر الدعويني معا من طرف احملكمة ا
الدعوى العمومية واستمرار الدعوى املدنية بعد هذا السقوط بعد اجتماعها هو 

 وحيث يتعني تبعا ملا ذكر أعاله ونظرا ألحقية ‐شيء متوفر يف نازلة احلال أيضا
الشركة املستفيدة من اسرتداد قيمة الشيكني موضوع الدفع تأييد احلكم 

صدد سواء من حيث أداء القيمة املالية املستأنف فيما قضى به يف هذا ال
درهم وكذا مبلغ التعويض احملدد ابتدائيا يف ) 150.000(احملددة يف مبلغ 

يف حني أن بقاء احملكمة الزجرية خمتصة بالنظر يف الدعوى " درهم) 5000(مبلغ
املدنية التابعة مشروط بكون الوقائع املسقطة للدعوى العمومية يتعني أن تقع 

حملكمة يف الدعويني معا العمومية واملدنية، أما إذا وقعت حوادث وقت نظر ا
كما هو الشأن يف نازلة احلال بالنسبة –مسقطة للدعوى العمومية قبل ذلك 

 فإن احملكمة الزجرية ال تكون خمتصة بالنظر يف ‐للشيكني املشار إليهما أعاله
يه هذه األخرية مل البت يف الدعوى املدنية التابعة، ألن األساس الذي تقوم عل

يعد قائما أمام هذه احملكمة، علما أن الدعوى العمومية بشأن الشيكني عدد 
 واحلامل ملبلغ مخسني 5765511 واحلامل ملبلغ مائة ألف درهم، وعدد 0661097

 يف امللف اجلنحي 6/5/1998ألف درهم قد صدر فيهما احلكم االبتدائي بتاريخ 
 يف 30/6/1998القرار االستئنايف الصادر بتاريخ  ومت تأييده مبقتضى 666/98عدد 

 والذي أصبح باتا بعد أن رفض طلب نقضه، ومل 3438/98امللف اجلنحي عدد 
تقدم املطالبة باحلق املدين املؤسسة املغربية للمنتوجات احلديدية مطالبها 

 من املدنية املتعلقة بالشيكني املشار إليهما أعاله إال بعد ما متت متابعة الطاعن
جديد من أجل جنحة إصدار شيكات أخرى مبقتضى مسطرة جديدة أجنزت 

 وأشري فيها إىل الشيكني املذكورين، 15/8/2001ش ق بتاريخ / 4710حتت عدد 
واحلال أن الطاعن قد سبق أ، أدين من أجلهما كما متت اإلشارة إىل ذلك، ومل 

ن شرط االرتباط تقدم إذ ذاك أية مطالب مدنية يف مواجهته، وهو ما يعين أ
 من قانون املسطرة اجلنائية غري متوفر يف نازلة احلال، 12الذي يفرضه الفصل 

ولذلك فإن القرار املطعون فيه بقبوله الدعوى املدنية واحلال ملا ذكر يكون قد 
 .خرق املقتضيات القانونية املنصوص عليها يف الفصل املذكور

القرار املطعون فيه إىل حمضر وحيث إنه من جهة ثانية فإنه بالرجوع إىل 
اجللسة وباقي وثائق امللف يتبني منها أن الطاعن دفع بكون املطالب املدنية 
اليت تقدمت بها شركة بولبيلي ضده ال ميكن قبوهلا مسطريا لعدم توجيهها ضد 
املسؤول املدين وهو شركة بوزاج أكادير واليت تصرف لفائدتها كوكيل، غري أن 

قرار املطعون فيه مل جتب عن الدفع املذكور ال سلبا وال احملكمة مصدرة ال
إجيابا، علما أن عدم اجلواب على دفع أثري بشكل صحيح وتضمنته تنصيصات 
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القرار املطعون فيه يعد نقصانا يف التعليل ينزل منزلة انعدامه، األمر الذي يكون 
قض معه القرار املطعون فيه عندما صدر على النحو املذكور معرضا للن

 .واإلبطال
وحيث إن طلب النقض ينحصر يف الدعوى املدنية التابعة مما يتعني معه 

 .التصريح بنقضه جزئيا فيما خيص الدعوى املدنية وحدها دون غريها

 من أجلـه
 .ومن غري حاجة لبحث باقي الوسائل املستدل بها على النقض

 الغرفة  عن16/10/2001قضى بنقض القرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 
 نقضا 7766/01اجلنحية مبحكمة االستئناف بالدار البيضاء يف القضية ذات العدد 

جزئيا فيما خيص ما قضى به على الطاعن من مطالب مدنية فقط، وبإحالة 
امللف على نفس احملكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من 

 .هيئة أخرى، وبأنه ال حاجة الستخالص الصائر
 قرر إثبات قراره هذا يف سجالت احملكمة املذكورة اثر القرار املطعون كما

 .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حبي الرياض 

عبد الرمحان اإلبراهيمي : لسادة بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من ا
عبد اهللا السريي وإبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي : رئيسا واملستشارين 

احلنكاري واحلسني الضعيف وحبضور احملامي العام السيد احلسن البوعزاوي 
 .الذي كان ميثل النيابة العامة ومبساعدة كاتب الضبط السيدة السعدية بنعزيز
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 1534القـرار عـدد  
 2001/04/18:يف املؤرخ 

 17335/00: امللف اجلنحي عدد 
 

 أساسه– انعدام الضمان – مدة الصالحية ‐شهادة السياقة الدولية
تكون احملكمة قد عللت قرارها بانعدام الضمان على أساس صحيح، ملا 

 حتدد مدة صالحية 19/9/1949صرحت بأن اتفاقية جنيف املؤرخة يف 
ة يف سنة واحدة فقط، وأنه على فرض أن املتهم شهادة السياقة الدولي

كان يتوفر على شهادة دولية فإن مدة صالحيتها قد انتهت قبل ارتكاب 
 . احلادثة

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 .ونظرا للمذكرة املدىل بها من لدن طالب النقض
 القانوين وخرق يف شأن وسيلة النقض الوحيدة املتخذة من انعدام األساس

، ذلك أن القرار املطعون فيه 68.11.8القانون وخاصة معاهدة فيينا املؤرخة يف 
قضى بإخراج شركة التأمني النصر من الدعوى بعلة أن رخصة السياقة اليت كان 
يتوفر عليها السائق  والصادرة عن دولة أملانيا غري صاحلة باملغرب، واحلال أن 

 68.118غرب موقعتني على معاهدة فيينا املؤرخة يف كال من دوليت أملانيا وامل
واليت تنص على صالحية شهادة السياقة الصادرة عن كل دولة موقعة للمعاهدة 
فوق تراب الدولة املوقعة لنفس املعاهدة مدليا برسالة صادرة عن السفارة 
األملانية على معاهدة فيينا مما جيعل القرار عرضة للنقض خلرقه للقانون 

 .عاهدة فييناوامل
حيث إن احملكمة مل ترتكز على العلة الواردة يف الوسيلة فيما قضت به من 

حيث أن " انعدام الضمان، بل اعتمدت أساسا يف ذلك على ما جاء يف تعليلها 
 حتدد مدة صالحية شهادة السياقة الدولية يف 49.9.19اتفاقية جنيف املؤرخة يف 

ملتهم كان يتوفر على شهادة دولية فإن سنة واحدة فقط، وأنه على فرض أن ا
مدة صالحيتها قد انتهت قبل ارتكاب احلادثة أي بعد مرور أزيد من سنة على 
تاريخ تسلم شهادة السياقة املذكورة الشيء الذي مل يناقشه الطاعن مما تكون 
معه احملكمة قد ركزت قرارها على أساس ومل خترق أي مقتضى قانوين وما 

 .ربالوسيلة غري مرب
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 هلذه األسباب 
 قضى برفض الطلب 

 .وبأن املبلغ املودع أصبح ملكا خلزينة الدولة
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 

ن الشياظمي السعدية والقرشي من السادة فاطمة عنرت رئيسة واملستشاري
خدجية وبوخريس فاطمة وبوصفيحة عتيقة وحبضور احملامي العام السيد 
بوشعيب املعمري الذي كان ميثل النيابة العامة ومبساعدة كاتب الضبط حممد 

 .اداوي
 

 ةالكاتب                      املستشار املقرر                    الرئيس
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 3005القـرار عـدد  
 2001/6/28:يف املؤرخ 

 2000/22629: امللف اجلنحي عدد
 

  األوقات القانونية للتفتيش– حاالته –تفتيش املنزل 
ختتلف مسطرة تفتيش املنزل يف قانون املسطرة اجلنائية بني حالة 
التلبس يف اجلنايات ويف غريها ؛ ففي احلالة األوىل يقع التفتيش بدون إذن 

ويف مجيع احلاالت ال جيوز إجراؤه .  املنزل صريح أو كتايب من صاحب
خارج الساعات القانونية مامل يطلب ذلك صاحب املنزل، أو وجهت 
نداءات من داخله، يف حني جيوز يف قضايا املخدرات، إجراء التفتيش 
بدون إذن صاحب املنزل، كما جيوز أن يقع خارج الساعات القانونية بإذن 

 .كتايب من وكيل امللك 
 اللة امللكباسم ج
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 بإمضاءوبعد االطالع على  املذكرة املدىل بها من لدن طالب النقض 
 .األعلى الس أماممحد بادرين  املقبول للرتافع أ األستاذحماميه 

 من وسيلة النقض الثانية األول والفرع األوىلن وسيلة النقض أيف ش
 من قانون 765 و 81سيلة من خرق الفصلني جمتمعتني  املتخذة بالنسبة للو

 إجراءال ميكن " ينص بكل وضوح على انه 81 الفصل أناملسطرة اجلنائية ذلك 
 رضي بذلك إذا إال املؤيدة للتهمة األشياءتفتيش املساكن  وتفقدها  وحجز 

ويكون رضاه ..  يف منزلهاألعمالبوجه صريح الشخص الذي ستجرى هذه 
ن كان  ال حيسن الكتابة فيضمن ذلك يف احملضر إه وبتصريح مكتوب خبط يد

 أن بدوره بكل وضوح على 567 كما ينص الفصل ". موافقتهإىلويشار فيه كذلك 
 كأنه على الوجه القانوين  يعد إجنازه به هذا القانون ومل يثبت  يأمر  إجراء "كل 

زل  القانون صراحة على وجوب موافقة صاحب املنيأمر وعندما "..مل ينجز
نه ال جمال لالجتهاد إ ترد هذه املوافقة على شكل جمدد فأنويشرتط القانون 

 موافقة أليةنه يف هذه النازلة ال وجود ألتربير قانونية تفتيش باطل خاصة و
 . على احملضر املتضمن ملوافقتهإمضاؤهمكتوبة خبط يد صاحب املنزل وال 

ة من عدم ارتكاز احلكم  من الوسيلة الثانياألولواملتخذ بالنسبة للفرع  
 الدستور محاية خاصة أوالها حرمة املسكن أن وانعدام التعليل ذلك أساسعلى 
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حاطها بعدة ضمانات نص عليها يف قانون املسطرة اجلنائية ومنها اشرتاط أو
ن القرار املطعون فيه عندما أو.. موافقة صاحب املنزل مكتوبة خبط يده 

 رفض صاحب املنزل  إىلري صراحة اكتفى بتصريح الشرطة يف حمضر يش
 عليه واعترب الدخول والتفتيش واحلجز قانونيا يكون بذلك قد قلل من اإلمضاء

 .لإللغاءالضمانات الدستورية والقانونية اليت تضمن حرمة املنزل ومعرضا 
 املتعلقة مبسطرة تفتيش املنازل  ختتلف حسبما األحكام إنحيث : لكن

ون املسطرة اجلنائية بني حاالت التلبس  يف اجلنايات ورد التنصيص عليها يف قان
 كما ختتلف مقتضياتها بني القواعد العامة الواردة يف املسطرة ،واحلاالت العادية

ن إوتبعا لذلك ف.. املذكورة والقواعد االستثنائية الواردة يف نصوص خاصة
بها يف  من قانون املسطرة اجلنائية احملتج 81  الواردة يف الفصل األحكام

 األحكاميف حني تبقى .. تتعلق بتفتيش املنازل يف احلاالت العاديةإمناالوسيلة 
املتعلقة بتفتيش املنازل يف جرائم املخدرات ختضع للقوانني اخلاصة 

 األمر تعلق إذا 1954 أبريل 24املنصوص عليها يف الفصل الرابع من ظهري 
 بباقي األمر تعلق إذا 1974 ماي 21بالكيف ومشتقاته والفصل العاشر من ظهري 

 81 يف الفصل األمروكال الفصلني املذكورين وخالفا ملا ورد عليه .. املخدرات
من قانون املسطرة اجلنائية ال يستوجبان موافقة صاحب  املنزل على تفتيشها 

 ينص 24/4/1954 الفصل الرابع من ظهري أنذلك ..  ضمنية أوكانت صرحية 
 أو رجال الدرك أو علم ضباط الشرطة القضائية إىلغ  بلإذا ":نه أصراحة على 

 أونه يباع سريا يف دار أ أونه يوجد كيف مودع بتدليس أ املكلفني بالبحث األعوان
 يقوموا بتفتيشها وتعترب املستودعات والدور أن دكان فيمكنهم أوحانوت 

 كما .".. مشهورة بدور البغاءأماكنجل ذلك مبثابة أواحلوانيت والدكاكني من 
 و 62خالفا ملقتضيات الفصلني "نه أ 21/5/1974ينص الفصل العاشر من ظهري 

 إلجراءن ضباط الشرطة القضائية املؤهلني إ من قانون املسطرة اجلنائية ف64
جل البحث عن اجلنح املنصوص  وتفتيشات املنازل جيوز هلم القيام ألأحباث

 61واحلجز طبق الفصلني  التفتيش بأعمالعليهم يف ظهرينا الشريف هذا فقط 
 إذن من قانون املسطرة اجلنائية ولو خارج الساعات القانونية بناء على 62و 

 "..كتايب خاص يسلمه وكيل جاللة امللك
 أن الثابت من وثائق امللف وتنصيصات القرار املطعون فيه إنوحيث 

جرائم املتهم املدان والذي استهدف منزله للتفتيش كان مبحوثا عنه لتورطه يف 
ن ضابط الشرطة القضائية املكلف أو.. تتعلق حبيازة مادة الكيف واالجتار فيها

بالبحث وضبط املتهم املذكور قام بتفتيش منزله على الساعة السابعة 
والنصف مساء وعثر بداخلها على كمية من خمدر الشرية وملا كانت هذه املادة 

 لألحكامور وطبقا ن الضابط املذكإعبارة عن مزيج من مسحوق الكيف ف
.  موافقة كتابية تعرب عن رضاء صاحب املنزل إىلالقانونية املذكورة ال حيتاج 
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بتفتيشها بصرف النظر عما ورد يف القرار املطعون فيه من كون التفتيش وقع 
برضاء صاحب املنزل حسبما ورد التنصيص عليه يف حمضر احلجز والتفتيش 

 .أساسة والفرع معا على غري فكان القرار سليما وما ورد بالوسيل
 من عدم االرتكاز أيضان الفرع الثاين من وسيلة النقض الثانية املتخذ أيف ش

 القرار املطعون فيه اعتمد على حماضر ال أن وانعدام التعليل ذلك أساسعلى 
 وهو ما يفقدها اإلمضاء رفضهم إىل املصرحني بل تشري صراحة إمضاءحتمل 

 املذكورة يف املساطر األطراف احملكمة مل تستدع أن  كمااإلثباتكل حجية يف 
 . كشهود إليهمالسابقة لالستماع 

نه ال يشرتط لصحة حمضر ضابط الشرطة القضائية من إلكن من جهة ف
 يوقعه حمرره أن يكون موقعا عليه من طرف املتهم بل يكفي أنالناحية الشكلية 

م رفض التوقيع ومن جهة  املتهأن إىلاملختص وهو يزاول مهامه ويشري فيه 
ن احملكمة عندما اعتمدت على حمتويات احملضر فقد وجدت فيه إ فأخرى

 فكان هذا األطرافالوسيلة الكافية لتكوين قناعتها دون حاجة الستدعاء باقي 
 .أساسالفرع بدوره على غري 

 من أجله
    قضى برفض الطلب 

 اإلجراءات  درهم يستخلص طبقألفوحكم على صاحبه بالصائر وقدره 
 أمده أدىن يف اإلجباراملقررة يف قبض صوائر الدعاوي اجلنائية مع حتديد 

 .القانوين
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف 
قاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض 

 : ن السادة بالرباط و كانت اهليئة مرتكبة م
حممد احلليمي وعبد القادر : الطاهر السمريس رئيس الغرفة والسادة 

احملادي وزينب سيف الدين والطاهر اجلباري  وحبضور السيد حممد منصوري 
 .الذي كان ميثل النيابة العامة ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي 

                     الكاتبة       الرئيس             املستشار املقرر    
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 27القـرار عـدد  
 2002/01/09:يف املؤرخ 

 16392/2001: امللف اجلنحي عدد 
 

تقادم الدعوى املدنية ) نعم( تقادم الدعوى العمومية ‐ األجل‐التعرض
 ).ال(

متديد أجل التعرض إىل غاية تقادم الدعوى ال ميكن التوسع يف تفسريه 
سؤول املدين واملطالب باحلق املدين، وإمنا وجعل مقتضياته تشمل امل

 373يتعلق باملتهم وحده دون غريه، إذ أن ذكر تقادم العقوبة يف الفصل 
من قانون املسطرة اجلنائية يفيد أن األمر يتعلق بالدعوى العمومية دون 

 .الدعوى املدنية
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 . بها من لدن الطاعنونظرا للمذكرة املدىل

يف شأن الفرع األول من الوسيلة األوىل املتخذ من خرق قاعدة جوهرية، 
ذلك أن الثابت من وثائق امللف أن املسؤول املدين بلغ بالقرار املتعرض عليه 

 الذي رفض تسلمه، وأن املسؤول املدين بادر 24/01/2000بواسطة أخيه بتاريخ 
دمي التعرض معلى القرار االستئنايف أي بعد  إىل تق27/3/2000شخصيا بتاريخ 

فوات أجل عشرة أيام الن ما يسري على املطالب باحلق املدين واملسؤول 
املدين ال يسري على املتهم الذي يبقى األجل مفتوحا له وحده إىل غاية تقادم 

 .العقوبة
  من قانون املسطرة اجلنائية خصت بالذكر373الن الفقرة الثانية من املادة 

صراحة املتهم دون غريه، وهو استثناء ال يطبق سوى على املتهم وال جيوز 
التوسع فيه ليشمل غريه، وبالتايل فإن حمكمة االستئناف ملا سوت بني وضعية 
املتهم واملسؤول املدين يف حالة رفض التوصل بواسطة من له الصفة يف تسلم 

د املسطرة اجلنائية االستدعاء تكون قد خرقت قاعدة جوهرية نصت عليها موا
 .واملدنية وعرضت قرارها للنقض

  من قانون املسطرة اجلنائية373بناء على الفصل 
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حيث أنه مبقتضى الفصل املذكور فإنه جيوز التعرض على احلكم الغيايب 
بتصريح يف صيغة جواب يوضع بأسفل وثيقة التبليغ أو بتصريح مبكتب الضبط 

 التبليغ، وعالوة على ذلك فإن مل يسلم وذلك يف ظرف العشرة أيام اليت تلي
التبليغ لصاحبه شخصيا ومل يتبني من إحدى وثائق التنفيذ أن املتهم أطلع على 

 .احلكم الصادر غيابيا فإن أجل تعرضه ميتد إىل انتهاء آجال تقادم العقوبة
وحيث يستفاد من صيغة الفصل املذكور أن ما نص عليه خبصوص تبليغ 

ه ومتديد أجل تعرضه إىل انتهاء آجال تقادم العقوبة إذا احلكم شخصيا لصاحب
مل يثبت للمحكمة أن املتهم اطلع على احلكم الغيايب، يتعلق باملتهم وحده دون 
غريه ألن ذكر تقادم العقوبة يف الفصل املذكور يفيد أن األمر يتعلق بالدعوى 

 .العمومية دون املدنية
على متديد أجل التعرض إىل غاية وحيث أنه مادام الفصل املذكور مل ينص 

تقادم الدعوى فإنه ال ميكن التوسع يف تفسريه وجعل مقتضياته تشمل املسؤول 
 .املدين واملطالب باحلق املدين

وحيث إنه ملا كان تابتا من وثائق امللف أن املسؤول املدين بلغ باحلكم 
ن قانون  م368الصادر يف حقه غيابيا بصفة قانونية طبقا ملقتضيات الفصل 

 27/3/2000 ومل يقدم تعرضه إال بتاريخ 2000 يناير 24املسطرة اجلنائية بتاريخ 
فإن حملكمة ملا صرحت بقبول تعرضه شكال قد أساءت تطبيق مقتضيات 

 .الفصل املذكور أعاله وعرضت قرارها للنقض بهذا اخلصوص

 ألجلـه
 .ومن غري حاجة لبحث باقي الوسائل املستدل بها يف النقض

ى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة اجلنحية حلوادث السري قض
 وبإحالة القضية على نفس 2001 يناير 16مبحكمة االستئناف بوجدة بتاريخ 

احملكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مرتكبة من هيئة أخرى وبرد 
 .املبلغ املودع ملودعه وعلى املطلوبني يف النقض بالصائر

القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف وبه صدر 
قاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 

القرشي خدجية : من السادة فاطمة عنرت رئيسة والسادة املستشارين
م والشياظمي السعدية وبوخريس  وبوصفيحة عتيقة وحبضور احملامي العا

السيد بوشعيب املعمري الذي كان ميثل النيابة العامة ومبساعدة كاتب الضبط 
 .السيد حممد اداوي

        كاتب الضبط               املستشار املقرر           الغرفةرئيس
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 181القـرار عـدد  
 2002/02/20:يف املؤرخ 

 21294/2001: امللف اجلنحي عدد 
 

‐مسؤولية املالك‐اعرتاف بالشراء‐لرماديةالورقة ا‐تسجيل الناقلة
 .مسؤولية حارس الشيء

املقصود بتسجيل الناقلة يف اسم املالك اجلديد هو إمتام وإنهاء حتويل 
الورقة الرمادية يف امسه وأن جمرد االعرتاف بشراء السيارة من مالكها 

 .األصلي ال يعفيه من مسؤولية حراسة الشيء
 باسم جاللة امللك

 .اولة طبقا للقانونوبعد املد
ونظرا للمذكرة املدىل بها من لدن طالب النقض بواسطة األستاذين 
 .الكزويل وما هو احملاميان بهيئة البيضاء واملقبوالن للرتافع أمام الس األعلى

يف شأن وسيليت النقض األوىل والثانية جمتمعتني املتخذتني من خرق 
 من الشروط النموذجية العامة 28/11/69 من ظهري 19و16مقتضيات الفصلني 

لعقدة التأمني وفساد التعليل ذلك أن حمكمة االستئناف استجابت للدفع الذي 
تقدمت به شركة التأمني على أساس انتقال احلراسة معتمدة على كون املؤمن 

 19لديها باع ناقلته املؤمن على أخطارها لديها ومعتمدة على مقتضيات الفصل 
 يعاجل مسألة التأمني 19ة لعقدة التأمني وأن الفصل من الشروط النموذجي

وعالقة شركة التأمني باملؤمن له خاصة عند تفويت السيارة للغري وهي أشياء 
جتد سندها وموضوعها يف إطار املسؤولية التعاقدية بيد أن حراسة الشيء 
املتسبب يف احلادثة سواء منه احلراسة القانونية املتعلقة بسلطة الرقابة 

 من 19لتوجيه فإنهما يدخالن يف إطار املسؤولية التقصريية وأن الفصل وا
الشروط النموذجية يتعلق باملسؤولية العقدية بدليل أن املشرع املغريب معه يف 
الباب الرابع املتعلق بإبرام العقد وتاريخ العمل بها ومدتها وفسخها وأن التأمني 

بط مبالكها أو املصرح أو املكتب مرتبط بالناقلة موضوع اخلطر أكثر ما هو مرت
فهو يشمل ليس فحسب املؤمن ولكن يشمل كل شخص كانت له احلراسة أو 
القيادة املادية للناقلة كما يتجلى من خالل الفصل الثالث من الشروط 

 28/11/34 من القرار الوزيري املؤرخ يف 19النموذجية وبالرجوع أيضا إىل الفصل 
 التأمني يف حالة التفويت لفائدة املشرتي اجلديد ما فإنه  يقضى باستمرارية عقد
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مل يفصح أحد األطراف املعنية عن رغبته يف فسخ عقد التأمني وأن فسخ عقدة 
 من القرار 17التأمني يتطلب إجراءات شكلية دقيقة حددها املشرع يف الفصل 

 من قرار 16 باإلضافة على ذلك فإن الفصل 1948الوزيري الصادر بتاريخ 
 ينص على أن املسؤولية املدنية تكون على عاتق الشخص الذي له 28/11/1934

احلراسة القانونية للناقلة املتسببة يف احلادثة والعربة باحلراسة القانونية اليت 
تفرتض استعمال الشيء وإدارته على يد من له السلطة عليه وهي منبعثة على 

يد على الشيء ماديا أو حق عيين على شيء كحق امللكية إذ ال يكفي وضع ال
استعماله بل ال بد أن تكون هناك سلطة تتجلى بها احلراسة القانونية وهذا 

 من الشروط 19 والفصل 28/11/1934 من قرار 16مستوحى من نص الفصل 
النموذجية العامة لعقدة التأمني الذي يفرتض التسجيل كإجراء ضروري 

 احلراسة القانونية إال أن التعليل ومسطري إلمتام السلطة الشرعية اليت تفرتضها
 من 19الذي ذهبت إليه حمكمة االستئناف تعليل فاسد يتناقض ومفهوم الفصل 

الشروط النموذجية الذي يلزم تسجيل الناقلة يف اسم املالك اجلديد كما يتناقض 
 الذي يعترب الشخص الذي له احليازة 28/11/34 من قرار 16ومفهوم الفصل 
 مدنيا أي الشخص الذي حتمل الورقة الرمادية امسه مث إن القانونية مسؤوال

حمكمة االستئناف أغفلت العنصر الثالث وهو حق التصرف فاملشرتي الذي مل 
تسجل الناقلة يف امسه ال ميكن له أن يتصرف فيها بالبيع مثال إال أن التعليل الذي 

ان هناك حق الرقابة اعتمدته احملكمة تعليل فاسد ألن احلراسة ال تنتقل إال إذا ك
 .والتوجيه والتصرف مما يعرض قرارها للنقض

 . من الشروط النموذجية العامة للتأمني ومبقتضاه19بناء على الفصل 
تعترب عقدة التأمني مفسوخة من تاريخ تسجيل الناقلة يف اسم املالك 

 .اجلديد
 18نو وحيث تبني من وثائق امللف أنه بتاريخ احلادثة كانت السيارة نوع رو

 الزالت على ملكية السيد سريى عبد احلق الذي تؤمنه شركة 2/19/2092رقم 
 .التأمني النصر

وحيث إن حمكمة االستئناف ملا قضت بتأييد احلكم االبتدائي فيما يقضي به 
من اعتبار املسمى خريي صاحل مسؤوال مدنيا ولو قبل إمتام اإلجراءات املتعلقة 

 حارسها مستندة جمرد اعرتافه بشراء السيارة من بنقل ملكية السيارة مادام هو
 من الشروط النموذجية 19مالكها األصلي تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 

العامة للتأمني وفسرته تفسريا خاطئا ألن املقصود بتسجيل الناقلة  يف اسم 
املالك اجلديد هو إمتام وإنهاء حتويل الورقة الرمادية املتعلقة بتسجيل الناقلة 

 .يف اسم املالك اجلديد
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 19وحيث أن القرار املطعون فيه يكون قد أساء كافة شروط الفصل 
 .املستدل به يف ذلك مما يوجب التصريح بنقضه

 من أجله
 عن 3461/98 يف القضية عدد 11/10/99قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 

ة على غرفة حوادث السري خبصوص الضمان وبإحالة القضي‐استئنافية البيضاء
نفس احملكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى 
وبرد املبلغ املودع ملودعه وعلى املطلوبني يف النقض بالصائر يستخلص طبق 

 .اإلجراءات املقررة يف قبض صوائر الدعاوى اجلنائية
ه وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعال

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 
بوخريس فاطمة : من السادة فاطمة عنرت رئيسة والسادة املستشارين 

والشياظمي السعدية والقرشي خدجية وبوصفيحة عتيقة وحبضور احملامي 
ساعدة كاتب العام السيد بوشعيب املعمري الذي كان ميثل النيابة العامة ومب

 .الضبط حممد اداوي
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 11/699القـرار عـدد  
 2003/04/16:يف املؤرخ 

 22767/11/2002: امللف اجلنحي عدد 
 

 رخصة جديدة – السحب االختياري – السحب الوجويب –رخصة السياقة 
 )نعم( حتديد األجل –

القرار الذي يقتصر على سحب جمرد لرخصة السياقة كجزاء اختياري، أو 
 من ظهري 12حب وجويب حسب احلالتني املنصوص عليهما يف الفصل س
 دون أن يشري إىل اإلمكانية املخولة للمحكوم عليه، وهي أن 19/1/1953

يطلب بعد انصرام األجل احملدد من طرف احملكمة رخصة سياقة 
جديدة طبقا للشروط احملددة قانونا، جيعل القرار خارقا للمقتضى 

 .ض خبصوص رخصة السياقة املذكور ويعرضه للنق
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
يف شأن وسيليت النقض األوىل والثانية جمتمعتني املتخذة أوالهما من خرق 

 ذلك أن القرار املطعون فيه عندما 19/1/53 من ظهري 2مقتضيات الفصل 
 زكرياء قضى بتأييد احلكم االبتدائي خبصوص سحب رخصة السياقة للمتهم

 يكون قد خرق مقتضيات الفصل املذكور 13/3/01ملدة ثالث سنوات من تاريخ 
ألن الفرار والتملص من املسؤولية اجلنائية موجب للسحب النهائي، كما أنها مل 
تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من نفس الفصل لكون املتهم سبق أن سحبت 

 .منه رخصة سياقته قبل ارتكاب احلادثة
ة ثانيتهما من انعدام التعليل ذلك أن حمكمة االستئناف مل تشر يف واملتخذ

تعليلها إىل األساس القانوين الذي اعتمدته لتأييد احلكم فيما خيص حرمان 
 .املتهم من رخصة السياقة ملدة ثالث سنوات 

 ومبقتضاه فإنه جيوز للمحكمة أن 19/1/53 من ظهري 12بناء على الفصل 
قة ملدة أقصاها مخس سنوات للسائق الذي ارتكب تأمر بسحب رخصة السيا

من ) املقطع الثالث (608 و433 و432املخالفات املنصوص عليها يف الفصول 
 مكرر 12القانون اجلنائي بسبب إحدى املخالفات املنصوص عليها يف الفصل 

وأنه ميكن للمحكوم عليه إذا رغب يف ذلك أن يطلب عند انصرام األجل املذكور 
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 املكرر من ظهري 5صة جديدة طبقا للشروط احملددة يف الفصل تسليم رخ
20/2/73. 

 املذكور أعاله املتممة فقرته الثانية 12وحيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 
تنص على أن احلكم بسحب رخصة السياقة تصدره احملكمة وجوبا إذا كان 

لوسائل املبينة السائق يف حالة سكر عند وقوع احلادثة أو حاول بأي وسيلة من ا
 من القانون اجلنائي التملص من املسؤولية اجلنائية واملدنية اليت 434يف الفصل 

 .ميكن أن تسجلها
 املذكور ال يقتصر على التنصيص 12وحيث يتضح مما سلف أن الفصل 

على سحب جمرد لرخصة السياقة كجزاء اختياري يف فقرته الثانية وكحكم 
ه يف احلالتني مما جيعله مقرونا بعدم إرجاع الرخصة واجب يف فقرته الثالثة بل إن

املسحوبة مع إمكانية خوهلا للمحكوم عليه وهي أن يطلب بعد انصرام األجل 
احملدد من طرف احملكمة إذا رغب يف ذلك رخصة جديدة طبقا للشروط 

 .احملددة قانونا
 وحيث إنه واحلال ما ذكر كان على احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه

أال تقتصر يف قرارها على التنصيص على سحب رخصة السياقة ملدة ثالث 
سنوات بل كان عليها إضافة إىل ذلك أن تشري إىل ما تضمنه النص القانوين من 
كون الرخصة املذكور ال ميكن اسرتجاعها بعد انصرام األجل الذي حددته وأن 

 جديدة طبقا املعين باألمر ميكنه إذا رغب يف ذلك أن يطلب تسلم رخصة
 مكرر املومأ إليه أعاله، وهي عندما 5للشروط القانونية احملددة يف الفصل 

 من 12أصدرت قرارها على النحو املذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 
 لعدم تطبيقه يف كل مقتضياته وعرضت قرارها للنقض 19/1/53ظهري 

 .خبصوص رخصة السياقة

 من أجله
عن الغرفة اجلنحية حلوادث السري حملكمة قضى بنقض القرار الصادر 

 خبصوص رخصة السياقة وإحالة القضية 24/7/01االستئناف باحلسيمة بتاريخ 
على نفس احملكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي مرتكبة من هيئة 

 .أخرى
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف 

سات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة قاعة اجلل
بوصفيحة عتيقة : من السادة فاطمة عنرت رئيسة الغرفة والسادة املستشارين 

مقررة والشياظمي السعدية والقرشي خدجية وبوخريس فاطمة وحبضور 
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مبساعدة احملامي العام السيد املعمري بوشعيب الذي كان ميثل النيابة العامة و
 .كاتب الضبط اداوي حممد

 
 الرئيس                 املستشار املقرر                  كاتب الضبط
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 السابعاحملور 

 القرارات الصادرة بغرفتني
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 751/1القرار الصادر بغرفتني عدد  
 21/04/2004:املؤرخ يف 

 22729/2003: امللف اجلنائي عدد 
 

  القانون الواجب التطبيق ‐ون املسطرة اجلنائية اجلديد قان‐إعادة النظر
صدور القرار املطعون فيه بإعادة النظر قبل دخول قانون املسطرة 

 من 563اجلنائية احلايل حيز التطبيق ال تسري عليه مقتضيات املادة 
القانون املذكور، ألن القانون القدمي الذي صدر يف ظله مل يكن ينص على 

بإعادة النظر يف قرارات الس األعلى يف املادة الزجرية إمكانية الطعن 
باعتبار أن الطعون من النظام العام وال ميكن مباشرتها إال بالطرق اليت 

 . حيددها القانون 
 باسم جاللة امللك

 . املداولة طبقا للقانونوبعد
 من قانون 563حيث إنه استنادا إىل مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 

 : طرة اجلنائية الناصة على أنه املس
إذ أغفل البت يف أحد الطلبات املعروضة مبقتضى وسائل استدل : ثالثا"

 ".بها، أو يف حالة عدم تعليل القرار
تقدم األستاذ عز الدين أكومي احملامي بهيئة طنجة نيابة عن الطالب 

لنظر املسمى عبد احلق خبات بن عبد السالم مبذكرة يطلب مبقتضاها إعادة ا
 والقاضي بسقوط طلب النقض املرفوع من 2003 مارس 18يف القرار الصادر يف 

طرفه، وذلك لعدم الرد على النقط القانونية املثارة يف املذكرة اليت تقدم بها 
 .أمام الس األعلى، ولعدم تعليل القرار املذكور تعليال قانونيا
 بنفس اهليئة بدوره ولنفس األسباب تقدم األستاذ فيصل اخلطيب احملامي

 .مبذكرة عزز بها عريضة الطعن بإعادة النظر املشار إليها أعاله  
 :حول قبول الطعن بإعادة النظر

حيث استند الطالب يف تقدمي طلب إعادة النظر يف قرار الس األعلى 
 . من قانون املسطرة اجلنائية احلايل 563املشار إليه أعاله إىل املادة 

 : على ما يلي –كما عدلت – من نفس القانون 755ة وحيث تنص املاد
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 "2003جيري العمل مبقتضيات هذا القانون ابتداءا من فاتح أكتوبر "
غري أن املقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة "

 "من حيث الطعون وآجاهلا للمقتضيات املضمنة يف القوانني املنسوخة
فيه بإعادة النظر صدر عن الس األعلى وحيث إن القرار املطعون 

 أي قبل دخول قانون املسطرة اجلنائية احلايل 2003 مارس 18بغرفتني بتاريخ 
 منه 563، وبالتايل فال تسري مقتضيات املادة 2003حيز التطبيق يف فاتح أكتوبر 

 على القرارات الصادرة عن الس األعلى قبل ‐املستدل بها لقبول الطلب–
 .  بهذا القانون العمل 

وحيث إن قانون املسطرة اجلنائية القدمي الذي صدر يف ظله القرار 
موضوع الطعن مل يكن ينص على إمكانية الطعن بإعادة النظر يف قرارات 

 2002 يناير 2الس األعلى، وهو ما أكده هذا الس جبميع غرفه بتاريخ 
 والقاضي 12543/2000ة عدد  الصادر يف القضية اجلنحي1/3بواسطة القرار رقم 

بعدم قبول الطعن بإعادة النظر يف القرارات الصادرة عن الس األعلى يف 
املادة الزجرية على أساس أن الطعون من النظام العام وال ميكن مباشرتها إال 
بالطرق اليت حيددها القانون، األمر الذي يتعني معه التصريح بعدم قبول 

 .الطلب
 . مبلغ الكفالة املالية املودعة ملودعهاوحيث يتعني إرجاع

 من أجله
قضى بعدم قبول طلب إعادة النظر املرفوع من طرف السيد عبد احلق 

 مارس 18خبات بن عبد السالم ضد القرار الصادر عن الس األعلى بتاريخ 
؛ وبتحميل صاحبه املصاريف وتستخلص طبق 9893/99 يف امللف عدد 2003

 قبض مصاريف الدعاوي اجلنائية مع حتديد اإلجبار يف اإلجراءات املقررة يف
 .درهم ملودعه) 500(أدىن أمده القانوين ؛ وبرد املبلغ املودع وقدره مخسة آالف 

وبه صدر القرار باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة 
بالرباط اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حبي الرياض 

الغرفة االجتماعية والغرفة (وكانت اهليئة احلاكمة املكونة من غرفتني جمتمعتني 
مشكلة من السادة عبد الوهاب اعبابو رئيسا، والطيب ) ‐القسم األول–اجلنائية 

أجنار، واحلبيب املالكي، وحسن القادري، ويوسف االدريسي، واحلسن الزيرات، 
 م بوكراع، ومليكة بنزاهري، وعبد السالم الربي، وعبد العزيز السالوي، وعبد السال
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أعضاء ومبحضر احملامية العامة السيدة خدجية الوزاين اليت كانت متثل النيابة 
 .العامة ومبساعدة كاتبة الضبط السيد حفيظة أوبال 

 
 الرئيس                املستشار املقرر                       الكاتبة
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 1973فتني عدد  القرار الصادر بغر
 16/6/2004:املؤرخ يف 

 2169/1/2/95: امللف املدين عدد 
 

  أتعاب– فسخ عقد – عقد إجناز تصاميم –مهندس معماري 
إذا مل يثبت للمحكمة من خالل دراستها لوثائق امللف، ومن اخلربات 
املنجزة على امللف التقين وتصاميم البناء، وجود أي خطأ يعزى إىل 

ري أو أي تقصري يف جانبه من شأنه أن يفضي إىل مساءلته املهندس املعما
عن اإلخالل بالتزامه املرتتب عن العقد، فإن إقدام الشركة على فسخ 
العقد بإرادتها املنفردة ال يعفيها من الوفاء بأتعاب املهندس عن األشغال 
اليت أجنزها طبقا للعقد املربم بينهما، ولو أن رخصة البناء النهائية مل 

در عن السلطة املختصة، وإمنا تضمنت رسالة الس البلدي بعض تص
املالحظات على هذه التصاميم اليت كان بإمكان هذه اجلهة إشعار 

 . املهندس املعماري بها لتفاديها وبيان ماهو غري واضح بها 
 باسم جاللة امللك

 . املداولة طبقا للقانونوبعد    
 يف شأن الدفع بعدم قبول الطلب 

 ارتأت الغرفة املدنية يف قسمها الثاين إحالة هاته القضية على هيئة حيث
 .قضائية أخرى للبت فيها طبقا للقانون 

 القاضي بتعيني 28/4/03وبناء على قرار السيد الرئيس األول الصادر بتاريخ
 .القسم التجاري األول لينضم إىل هذه الغرفة 

قبول طلب النقض لكون حيث أثار دفاع املطلوب يف النقض الدفع بعدم 
الطالبة شركة ياقوت اليت تطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن حمكمة 

 تقدمت من 5241/84 يف امللف املدين عدد 9/2/1994االستئناف بالرباط بتاريخ 
 .جهة أخرى بالطعن بإعادة النظر يف مواجهة نفس القرار 

 طلب إعادة لكن حيث إنه ال يوجد قانونا ما مينع الطاعن بالنقض من
 .النظر يف نفس القرار، مما يكون معه الدفع على غري أساس 

 يف شأن عدم قبول طلب النقض املوجه ضد القرارين التمهيديني 
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حيث تقدمت الطالبة شركة ياقوت بواسطة دفاعها األستاذ عمر بريطل 
 رام إىل نقض القرارين التمهيديني الصادرين عن حمكمة 3/10/94مبقال بتاريخ 

 وكذلك 2/11/88 و26/11/86 بتاريخ 5241/84الستئناف بالرباط يف امللف عدد ا
  .9/2/1994القرار القطعي الصادر يف نفس امللف بتاريخ 

حيث مل ترفق الطاعنة مقاهلا بالقرارين التمهيديني املطعون فيهما مما 
م ويعرض طلب النقض لعدم القبول فيما هو .م. من ق355يشكل إخالال بالفصل 

 .وجه ضد القرارين التمهيديني م
 حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن ‐

 أن املطلوب 5241/84 يف امللف عدد 9/2/94حمكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 
يف النقض بوري مصطفى تقدم مبقال إىل احملكمة االبتدائية بالرباط عرض فيه 

 15/2/82 و11/2/82       و4/2/82 إمضاءاته يف أنه مبقتضى عقد مصادق على
اتفق مع الشركة املدعى عليها شركة ياقوت بأن ينجز هلا بصفته مهندسا 
معماريا دراسات أشغال بناء وتصاميم عمارات وفيالت وحمالت جتارية وسينما 

 الكائن 71812 موضوع الرسم العقاري – عرضة بن بركة –على العقار املدعو 
املدعي منذ حصول االتفاق وهو يبذل جمهوداته لصاحل املدعى وأن . بسال
 بنسخ من تقاريره 10/6/82مث وافاها صحبة رسالته املؤرخة يف  . عليها

ورغم كل هذه اهودات . والتصاميم اليت وجهها لبلدية سال يف املوضوع 
 إىل الشركة املدعى عليها 18/6/82املبذولة فإن املدعي عندما توجه يوم 

 د فإن املدعى عليها مل تستجب 26468,72ائمة أتعابه احملصورة آنئذ يف مبلغ بق
ومل تف بالتزامها دون أي عذر أو مربر رغما عن أن العقد الرابط بني الطرفني 

 ورغم امتناع – من العقد 7 الفصل ‐صريح يف استحقاق املدعي ملا طلبه  
 7 للفقرة ب من الفصل املدعى عليها من أداء أتعاب املدعي املستحقة طبقا

من العقد فإن املدعي استمر يف مواصلة بذل جمهوداته لصاحلها احرتاما 
 أنه قام بكل ما 4/8/82لتعهداته ، وأوضح للمدعى عليها يف رسالته املؤرخة يف 

هو مطلوب منه كمهندس معماري  واحرتم احرتاما دقيقا بنود العقد الذي يربطه 
ها أن املدعي مسؤول عن ما تالحظه من تأخري بها وحىت ال تظن املدعى علي

من جانب السلطات املختصة يف املوافقة على مشاريعها وضع املدعي النقط 
على احلروف بصدد هذه املسألة فأوضح للمدعى عليها يف رسالته املذكورة أن 
املشاريع والتصاميم اليت قدمها لصاحلها كانت موافقة للضوابط واألنظمة 

رد عليها أي حتفظ أو مالحظة من قبل مهندسي البلدية أو املطبقة ومل ي
وأن املدعى عليها رغم . املكلفني بدراسة امللفات مما تنعدم معه مسؤوليته 

 د 264968,72اعرتافها الصريح بأحقية املدعي يف احلصول منها على مبلغ 
اء  فإنها ارتأت دون مربر أن تعلق أد7/8/82حسبما جاء برسالتها املؤرخة يف 

. مستحقات املدعي من أتعابه ومصاريفه على قبول بلدية سال ملشاريعها
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واحلال أن أتعاب املدعي تستحق عن جمهوداته ومصاريفه وال شأن له بقول 
البلدية أو رفضها علما بأن البلدية مل ترفض وإمنا هي آخذة يف دراسة امللف مع 

 اختاذ قرار يف املوضوع وزارة الداخلية ووزارة السكىن والتعمري وهي على وشك
ويف نطاق مواصلة املدعي لبذل خرباته وجمهوداته أخرب . لصاحل املدعى عليها 

 بتطورات القضية فأجابته 27/8/82الشركة املدعى عليها برسالة مؤرخة يف 
 تلتمس منه إجراء اتصاالت مع السلطات املختصة 31/3/82برسالة مؤرخة يف 

وهكذا . يم املنجزة فواصل املدعي مساعيه للتعجيل باملوافقة على التصام
 إىل 82وصل جمموع مستحقات املدعي من قبل أتعابه ومصاريفه يف فاتح أكتوبر 

 د وعندما طالب املدعي بأداء هذا املبلغ الذي أنفق نسبة 653937,72مبلغ 
عالية منه من أجل استخراج التصاميم اهلندسية العديدة والوثائق املختلفة اليت 

 لصاحل املدعى عليها مبا يف ذلك أجور املهندسني واملصممني العديدين أعدها
العاملني مع املدعي ظل طلبه معلقا دون سبب يذكر ، بل إنه فوجئ برسالة من 

 يلتمس فيها أحد مسرييها فسخ العقد وموافاتها 5/10/82املدعى عليها يف 
ملدعى عليها بإنذار  إىل ا22/10/82جبميع التصاميم املنجزة فتوجه املدعي يوم 

 د وأن 653937,72مضمون مع اإلشعار بالتوصل ظل دون جدوى ألداء مبلغ 
 من العقد الرابط بني الطرفني صريح يف كيفية 7 د من الفصل – ب –الفقرات أ 

وأن املدعى عليها تعرتف بعمارة ذمتها . حساب أجر املدعي ومستحقاته 
دها لألداء إال أنها تعلق ذلك على باملبلغ املستحق للمدعي بل وتبدي استعدا

وأنه ال شأن للمدعي بقرارات السلطة اإلدارية اليت تنفرد . صدور قرار البلدية 
باختاذها واليت حتتاج إىل إجراءات إدارية عديدة وأن رفض املدعى عليها ألداء 
املبلغ املطلوب ال مربر له وينطوي على تعسف واضح وأن املدعي حمق يف 

والتمس احلكم على املدعى عليها . عويض عن التعسف واملماطلةاملطالبة بت
 د باإلضافة إىل تعويض عن املماطلة والتعسف قدره 653937,72بأدائها له مبلغ 

 82 د مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول األداء وهو فاتح أكتوبر 46062,28
ل ورد فيه أن وأجاب املدعى عليها مع مقال مقاب. والنفاذ املعجل والصائر 

 – بوري مصطفى – املدعي األصلي –الشركة تضررت من العمل الذي قام به 
أضرارا جسيمة تتمثل يف تعطيل مشروع البناء الذي كانت تنوي القيام به ملدة 
تزيد عن السنة وخطأ املدعي فادح وجسيم وذلك بالنظر إىل دخوله يف أرض 

وأنه . يم بصفة صحيحة وجيدة الغري وعدم درايته حىت بكيفية إجناز التصام
أمام هذه الوضعية اضطرت الشركة إىل استشارة مهندسني آخرين وكذا إىل 
تشغيل مكتب للدراسات اهلندسية ، كما أن مشروعها العام قد تأخر إجنازه ملدة 
طويلة ومل حتصل على الرخصة النهائية إال مؤخرا بناء على تصميم منجز من 

مر الذي جيعلها حمقة يف طلب تعويض عادل تقدره  األ– الشرقاوي –املهندس 
ويف الطلب املضاد احلكم .  د والتمست احلكم برفض الطلب األصلي 700.000يف 

 د مع الفوائد القانونية من تاريخ 700.000على بوري مصطفى بأن يؤدي هلا مبلغ 
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مث تقدم املدعي مبقال إضايف التمس من خالله احلكم لفائدته أيضا . احلكم 
وبعد استيفاء اإلجراءات أصدرت .  د ورفض الطلب املضاد 868843,60مببلغ 

ويف الطلب املضاد . احملكمة االبتدائية حكما برفض الطلبني األصلي واإلضايف 
 د مائة 100.000احلكم على السيد بوري مصطفى بأدائه لشركة ياقوت مبلغ 

 – فاستأنفه املدعي .ألف درهم تعويضا عن عدم التنفيذ وبرفض باقي الطلبات 
 مؤكدا ما جاء يف مقاله االفتتاحي ومضيفا أن احلكم املستأنف –بوري مصطفى 

ع يف حني أن االستناد إىل هذا .ل. من ق769اعتمد على مقتضيات الفصل 
الفصل الذي يتحدث عن مسؤولية املهندس املعماري عن انهيار البناء هو 

بادعاءات الشركة واعتربت الفسخ وأن احملكمة أخذت . استناد يف غري حمله 
مشروعا ومربرا ـ وأكثر من ذلك اعتربت املستأنف خمطئا، مما يستوجب 

والتمس إلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد على شركة ياقوت . مساءلته 
ويف الطلب املقابل .  د مع الفوائد القانونية 1.568843,60بأن تؤدي له مبلغ 

إجراء خربتني مث أصدرت قرارها بإلغاء احلكم فأمرت احملكمة ب. برفضه 
املستأنف واحلكم بقبول الطلب األصلي واحلكم على شركة ياقوت بأدائها مبلغ 

 . وبرفض الطلب املقابل 1.568843,60
 .وهذا هو القرار املطعون فيه 

يف شأن الوسائل الثالث جمتمعة الرتباطها املتخذة من عدم حسن تطبيق 
ع والتفسري اخلاطئ للعقد والنقص .ل. من ق230نون والفصل القانون وخرق القا

واخلطأ يف التعليل املوازي النعدامه وعدم األخذ بكامل مضمون الوثيقة املعتمد 
 والتعليل اخلاطئ املرتكز على ‐عليها وبالتايل التفسري اخلاطئ ملضمونها 

 املطعون فيه ذلك أنه جاء يف القرار. معطيات خاطئة املوازي النعدام التعليل 
حيثية استغرقت يف تبيان أن الطاعنة تتحمل مسؤولية فسخ العقد لتصبح ملزمة 

 ألنه مل يثبت لدى حمكمة ‐ خاصة مجيع األتعاب–جبميع ما ميكن أن يرتتب عنه 
االستئناف أن التصميم الذي أعده املطلوب يف النقض مل مينح له الرخصة 

لنظر عن حتميل الطالبة مسؤولية فسخ وبغض ا. اإلدارية الحتوائه على اخلطأ 
العقد ، فإنه يتبني جليا أن القرار فصل يف إطار املسؤولية املطلقة عن عدم 

 يف اإلطار العام للمقاولة دون أن خيضع ذلك إىل العقد الرابط بني ذالتنفي
وبالفعل . ع .ل. من ق230الطرفني الذي هو شريعة املتعاقدين حسب الفصل 

عقد نرى أن حتديد املسؤولية ليس من شأنه أن يفصل يف النزاع فبالرجوع إىل ال
وبالضبط يف اجلزء املتعلق باملرحلة األوىل من املهمة . كله بل يف جزئه فقط 

وهي املشار إليها يف البند األول من الفصل الثاين من العقد وهي إعداد مشروع 
ذلك لكون  1/100 وتصاميم من مقياس 1/200يشتمل على تصميم من مقياس 

هذه املرحلة من املهمة هي اليت تؤخذ بعني االعتبار وتكون الطالبة ملزمة بأداء 
األتعاب عنها تتوقف على وقوع شرط وهو موافقة رب العمل على التصميم 
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وخاصة موافقة السلطات املختصة يف تسليم رخصة البناء أما األعمال األخرى 
عقد صريح فيما يرجع هلا ، إذ ال من تصاميم وملفات املناقصة وغريها فإن ال

جيوز للمطلوب يف النقض بتحضريها فأحرى مطالبة األتعاب عنها إال إذا تلقى 
 قد 3/2/94والواقع أن القرار البات والصادر بتاريخ . أمرا مكتوبا من الطاعنة

حدد االجتاه الذي سيفصل فيه من طرف احلكم التمهيدي الصـادر بتـاريخ 
ذا القرار التمهيدي فيما يرجع إىل املهمة اليت أمر بها اخلبري  ذلك أن ه28/11/88
 مل يطلب منه البحث على األعمال اليت تأيت بعد هذه املرحلة األوىل – الكتاين –

. ( واليت يكون اخلبري قد أجنزها بل حدد املهمة يف الرخصة وما يتعلق بها فقط 
نح على ضوء هذا هل منحت على ضوء تصميم املطلوب يف النقض أو مل مت

وهذا غري كاف للبت يف النزاع بكامله بل هذا ال ) التصميم الحتوائه على خطأ 
ميكن أن يفصل إال يف األشغال املتعلقة باملرحلة األوىل من املهمة ، مع أن النزاع 

إذ أن املطلوب يف النقض يطالب باألتعاب عن أشغال يدعي أنه . يتجاوز ذلك 
وأن هذا االجتاه يعد من قبيل عدم حسن تطبيق . د قام بها وتدخل ضمن العق

وأن القرار املطعون فيه اعترب أن " . القانون وخرقه وذلك خبرق مضمون العقد 
املطلوب يف النقض مستحق لألتعاب عن األشغال اليت قام بها عن كل من 

 لعلة ثبوت إخبار الطاعنة بها من طرف –املرحلة األوىل والثانية والثالثة 
لوب ، وخاصة موافقة الطاعنة عليها ، تلك املوافقة اليت استنبطها القرار املط

 والواقع أن 31/8/82من عبارات الشكر الواردة يف رسالة الطاعنة املؤرخة يف 
أنه ال ميكن ملضمون الرسالة حبال من األحوال أن يؤكد ( القرار قال باحلرف 

ي مصطفى وليس سوى موافقة الشركة على ما عرض عليها من طرف بور
العكس خاصة أنه كان بإمكانها أن ختربه بعدم املوافقة بدل إبداء الشكر 

وبذلك فإن الثابت أن بوري أجنز األشغال املتفق عليها ومل يتم ذلك . واالمتنان 
وأن القرار بذلك يكون قد قام بتفسري خاطئ لوثيقة اعتمد .) إال مبوافقة الشركة 

لذلك تستحسن الطـاعنة التذكري . ه هذه عليها بصفة أساسية يف حيثيت
يشرفين أن أتوصل برسالتكم املشار إليها باملرجع املؤرخ يف . ( مبضمـونها 

ولقد سجلنا أن ملفات املناقصة املتعلقة باألعمال الضخمة   .‐ 27/8/82
 – والزجاج – والصباغة – والرصاص – واإلنارة ‐والزفت ، واخلشب ، واحلديد

كما أخربناكم شفاهيا بقدر ما أننا توصلنا . كركم على ذلك أنها جاهزة ونش
باملوافقة دون تغيري فيما يرجع لربنامج قنوات املاء احلار بقدر أن ما يتعلق 
مبجموع البناء أن امللف قد وجه من مصاحل املاء احلار بسال إىل والية الرباط 

إىل وزارة  قصد املوافقة ليوجه فيما بعد 9748 حتت عدد 9/8/82بتاريخ 
الداخلية مث إىل وزارة السكىن للموافقة النهائية لذلك نكون ممنونني لكم إذا ما 

وهكذا يتبني ) حاولتم من جهتكم العمل من أجل اإلسراع باملسطرة اإلدارية اخل
بكل وضوح أن هذا استنباط حمض من طرف القرار للرسالة وخاصة لكلمة شكر 

 أن العقد الذي هو شريعة الطرفني إذا كان قد ذلك جيب التنبيه.  الواردة فيها –
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اشرتط وجوبا أن ال يشرع يف حتضري األعمال إال بعد املوافقة الكتابية هو أنه أراد 
وأوقف صحة الشروع يف حتضري األشغال على املوافقة . االبتعاد عن كل غموض 

ملوافقة لذلك يتبني أن القرار قد أخطأ عندما استنبط نية ا. الصرحية املكتوبة 
سيما إذا علمنا أن مثل هذه العبارات كثريا ما تكون يف . من كلمة الشكر 

إال أن القرار مل . املراسالت وهي من قبيل ااملة االجتماعية املعتادة ليس إال 
يكتف بهذا االستنباط واالستنتاج اخلاطئ بل إنه أخذ بهذه الوثيقة اليت اعتمد 

ا أدى به إىل هذا املنطوق، دون األخذ بعني عليها أساسا يف هذه احليثية مم
االعتبار جلميع مضمون هذه الوثيقة وخاصة ما ورد يف الفقرة ما قبل األخرية 

يف الوقت املناسب سنربط ( للرسالة املعتمد عليها أساسا يف هذه احليثية وهي 
بكم االتصال من أجل ما يتعني اختاذه فيما يرجع مللفات املناقصة املذكورة 

فيتبني بكل وضوح أن حمكمة االستئناف فصلت من مضمون الرسالة . ) اله أع
 فصلتها ‐ نشكركم– كلمة واحدة جاءت فيها ملرة واحدة كلمة 31/8/82

واستنبطت ما استنبطته علما أن االستنباط جيب أن ينسجم مع املضمون الكلي 
 هو صريح للرسالة وإال كان فاسدا خاصة إذا كان يف باقي مضمون الرسالة ما

وأن القرار يكون قد خرق مضمون الرسالة من جهة . ويغين عن أي استنباط 
الستنباطه استنباطا خاطئا لكلمة يتيمة جاءت يف الرسالة ، ومن جهة أخرى 

وأن هذا يشكل . وخاصة ما خيالــف أو يضاد . لعدم األخذ مبضمونها كامال 
أساسا ، وبالتايل فإن كل ما تفسريا خاطئا ملضمون وثيقة اعتمد القرار عليها 

وأن القرار املطعون فيه أقر مسؤولية الطاعنة " . أسس عليه فهو خاطئ أيضا 
 –أن اخلبري املعني خالد الكتاين (  لعلة ‐1 –يف الفسخ لعدة علل كلها خاطئة 

 أنه بعد اطالعه على امللف لدى املصاحل املختصة تبني له أن –أكد يف تقريره 
 مل تشر إليه مصاحل بلدية سال –ضعه مكتب الدراسات بنجلون التقرير الذي و

وأن التقرير الذي وضعه مكتب الدراسات .) أبدا بأنه غري مطابق للحقيقة 
 ليس هو موضوع النزاع القائم بني الطرفني بل النزاع يدور حول ما –بنجلون 

باإلضافة أعده املطلوب يف النقض ومعرفة ما إذا كان حيتوي على أخطاء أم ال ، 
إىل أن الطاعنة مل تؤاخذ املطلوب يف النقض عما قام به مكتب الدراسات 

 وأن االرتكاز على هذه العلة الستنباط منها أن ما أعده املطلوب –بنجلون 
صحيحا وال حيتوي على خطأ وبالتايل حتميل الطاعنة مسؤولية الفسخ هو يف 

 على هذا التعليل تعد نتيجة وكل نتيجة وصل إليها القرار بناء. الواقع خاطئ 
ذلك أن الطاعنة ادعت كما أقره القرار . بل العكس هو الصحيح . خاطئة 

 أن ما أعده املطلوب حيتوي على خطأ بناء على تقرير 7املطعون فيه ص
 أي أن أحد التصميمني غري –فيبقى أحد األمرين . مكتب الدراسات بنجلون 

 أعده املطلوب أو الذي أجنزه مكتب فيكون التصميم الذي. مطابق للحقيقة 
 وأن هذا التعليل فيه تناقض عندما يقر من جهة أن تقرير –الدراسات بنجلون 

مكتب بنجلون مطابق للحقيقة ، ويستنتج من ذلك أن تصميم املطلوب ليس به 
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وأدلت بتقرير . خطأ البناء بسبب خطأ راجع إىل تصاميم املهندس املدعي 
 وذلك – من القرار ‐8 ص – ورد يف احليثية األوىل ‐2–. مكتب الدراسات بنجلون

خاصة قصد دحض مضمون رسالة رئيس الس البلدي املؤرخـة يف 
يتبني بكل وضوح مدى . ( وجاء يف احليثية .  واليت اعتمدتها الطاعنة 17/1/90

تناقض الرسالة فيما تضمنته ومما يؤكد هذا التناقض هو أنها أشارت إىل أن 
مث تعود ... ات بامللف املذكور توقفت بسبب إلغاء شركة ياقوت العقدة اإلجراء

الرسالة يف األخري للقول أن ملف البناء املتعلق بالسيد البوري مل يصادق عليه 
واحلال أن األمر مل يبق له أي موضوع بعد تعاقد املالك مع . إىل هذا احلني 

يعة ملضمون الرسالة وهو تعليل خاطئ مرتكزا على قراءة سر) مهندس آخر 
ومرتكز أيضا عن األخذ ببعض ما جاء يف الرسالة دون الباقي الشيء الذي أدى 

ذلك أن الرسالة مل تقل بعبارة صرحية كما جاء يف . إىل تفسري خاطئ ملضمونها 
 وأنه بالرجوع إىل – أن امللف توقف بسبب إلغاء شركة ياقوت للعقد ‐القرار 

مجلة من الوقائع حصلت بامللف من بينها بالفعل الوثيقة سيتأكد أنها تسرد 
رسالة الطاعنة اليت خترب عن الفسخ، لكن توجد وقائع أخرى تسردها الرسالة 
ومل تتطرق هلا احليثية وخاصة ما تنعيه املصاحل املختصة على املشروع اليت 

والواقع لتفسري مضمون هذه الوثيقة جيب األخذ . تقدم فيه املطلوب يف النقض 
فالرسالة سردت . ميع ما حتتوي عليه وبالرتتيب الزمين املشار إليه فيها جب

 بعد ‐أن املطلوب أودع املشروع: وقائع حصلت ورتبتها ترتيبا زمنيا وهي 
اإليداع وعرض املشروع على املصاحل املختصة مل توافق عليه هذه األخرية بل 

لف التقين الكامل أبدت مالحظاتها عليه ومن مجلتها وأهمها عدم تقدمي امل
 ضيق عرض املدخل –فضال عن األخطاء األخرى . املتعلق باموعة السكنية 

مث بعد ذلك رسالة الطاعنة اليت خترب بالفسخ ، ويف األخري جاء باحلرف يف  ... ‐
هذا ونظرا لكل ما سبق ذكره إن التصميم املنجز من طرف املطلوب : الرسالة 

فال ميكن أن يستفاد من هذه الرسالة . هذا احلني يف النقض مل يصادق عليه إىل 
وخالصتها ، إال أن الرخصة مل متنح لكل ما سبق ذكره من األسباب مبا فيها من 
كون املشروع حيتوي على مالحظات ومتوقف على إرفاقه  بامللف التقين وليس 

مث يستفاد من هذه الرسالة أيضا . فقط على إخبار املصاحل املختصة بالفسخ 
ن الرخصة مل متنح منذ أن أبدت املصاحل املختصة مالحظتها عن األخطاء أ

وعن عدم إعداد امللف التقين إىل أن حررت الرسالة ، ومل تقل كما ورد يف 
وبالتايل فال يوجد أي تناقض يف . القرار بعد تعاقد الطاعنة مع املهندس اآلخر 

ثية هو أنها كما وقع يف مضمون الرسالــة بل إن ما ميكن تسجيله على هذه احلي
. احليثية األخرى عند تفسريها للوثيقة أخذت فقط جزءا منها دون اآلخر 

 إن القرار عند ‐3–وبالطبع إن هذه الكيفية تؤدي ال حمالة إىل تفسري خاطئ 
حبثه عن املسؤول عن الفسخ وهل التصميم الذي أعده املطلوب يف النقض 

ميم الذي أعده املطلوب يف النقض منح حيتوي على أخطاء أم ال أقر أن التص
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املوافقة األوىل مث النهائية معتمدا يف ذلك حسب القرار على ما جاء يف خربة 
 ( – 7 الصفحـة 24إذ جاء يف مستهل حيثيته األوىل يف السطر . السيد الكتاين 

كما أن هناك موافقة أولية من مصاحل بلدية سال على تصميم السيد مصطفى 
ة نهائية لرخصة البناء فيما خيص التجزئة ، كما أن هذه املصلحة بوري وموافق

وأنه بالرجوع إىل ) ‐مل تشر إىل رفض منح الرخصة على تصميم السيد بوري 
خربة السيد الكتاين املعتمد عليها من طرف القرار املطعون فيه يتبني جليا أنه 

ي الذي أحل على اخلبري  املنوطة به كما أمر بذلك القرار التمهيد–مل ينفذ املهمة 
بدراسة امللف لدى اجلهات املختصة اليت متنح الرخصة للبناء ، إال أن السيد 

 –الكتاين أغفل عن ذلك بل مل يقم به إال مبا ورد يف الصفحة الثانية من تقريره 
 أي أنه مل يطلع إال على الوثائق اليت هي يف حوزة الطرفني إذ جاء فيه – 7س 

نا على مجيع الوثائق املوجودة يف امللف وحبوزة الطرفني وقد اطلع–باحلرف 
 وهناك املوافقة – 24 س 3 و بالفعل أن التقرير يقول يف ص –... والحظنا 
 لكن عبارة هناك الواردة تبقى مبهمة وال ندري على أي مكان تعود –. النهائية 

ملختصة أو سيما وأن اخلبري مل يقل بعبارة صحيحة أنه توجه إىل مقر املصاحل ا
أنه اطلع على امللف املوجود لدى املصاحل املختصة أو شيء من هذا القبيل ، 
. بل العكس أنه مل يطلع حسب قوله إال  على الوثائق اليت هي يف حوزة الطرفني

 وأن القرار 25/11/88وبهذا مل يكن قد أجنز مهمته طبقا للقرار الصادر بتاريخ 
يضاف إىل . شيء الذي يعرض القرار للنقض املطعون فيه مل يراقبه يف ذلك ال

ذلك أن السيد الكتاين أوقع القرار يف خطأ كبري ذلك اخلطأ الذي وقع فيه هو 
. ذلك أنه خيلط بني الرخصة النهائية للبناء ورخصة البناء للتجزئة . اآلخر 

والواقع أن النزاع مل حيدث حول الرخصة املتعلقة بالتجزئة لكون الطاعنة 
وأن النزاع يدور حول رخصة البناء الذي أعد هلا . ها فيما قبلحصلت علي

 ومل متنح له 280/82املطلوب تصميما فتح له ملف لدى املصاحل املختصة عدد 
 أي إىل حني شهادة السيد رئيس الس البلدي 17/1/90الرخصة قط إىل حني 

 .مما جيعل القرار املطعون فيه معرضا للنقض . بسال 
حملكمة املطعون يف قرارها ارتكزت فيما قضت به على عدة لكن حيث إن ا
 وكذا اخلربات – الرسائل املتبادلة بني الطرفني املتنازعني –قرائن ومن ضمنها 

ومكاتبة املطلوب يف النقض اجلهات املختصة . املنجزة يف موضوع النزاع 
الرخصة الستفسارها عن مآل ملفه التقين املودع لديها وسبب تأخريها يف منحه 

 – أو خربة 31/8/82 وليس فقط على الرسالة املؤرخة بتاريخ –إلقامة املشروع 
 قيام املطلوب – واستخلصت من كل هذه القرائن وعن صواب –خالد الكتاين 

 بتنفيذ التزامه مبقتضى العقد الرابط بني الطرفني – بوري مصطفى –يف النقض 
يف النقض بفسخ العقد لكونه عجز ، غري أن الطاعنة بادرت إىل إشعار املطلوب 

عن احلصول على رخصة البناء من اجلهات املسؤولة عن ذلك بناء على 



 

261 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

علما أن احملكمة املطعون . أخطاء تضمنتها التصاميم اهلندسية املعدة من قبله 
يف قرارها مل يثبت لديها من خالل دراستها لوثائق امللف املستدل بها من لدن 

املنجزة على امللف التقين وجود أي خطأ يعزى إىل الطرفني ومن اخلربات 
املطلــوب أو تقصري يف جانبه من شأنه أن يفضي إىل اإلخالل بالتزامه املرتتب 

والذي تنحصر مهمته أساسا حسب العقد . عن العقد ، يستوجب مساءلته عنه 
 يف إعداد الدراسات الالزمة وتهيئ التصاميم اهلندسية للمشروع وفقا للمعايري

أن ما تدعيه ( مربزة يف تعليلها . التقنية املتعارف عليها يف جمال اهلندسة 
املستأنف عليها من أن رفض اجلهات املختصة منح رخصة البناء ناتج عن 

 يبقى جمرد زعم ال أساس له – بوري مصطفى –وجود أخطاء يف تصاميم السيد 
رجيب عمر  والسيد ويكذبه تقرير السيد  . من الصحة وليس بامللف ما يثبته 

حلريشي عبد العلي وخربة السيد  الكتاين املأمور بها ، كما أن رسالة الس 
البلدي املعتمدة من طرف شركة ياقوت هي األخرى مل تقل برفض السلطة 
املختصة لرخصة البناء بسبب خطأ يف تصاميم السيد  بوري مصطفى  وإمنا 

ن بإمكان هذه اجلهة إشعار تضمنت بعض املالحظات على هذه التصاميم كا
ويف مجيع . املهندس املعماري بها لتفاديها وتوضيح ما هو غري واضح بها 

األحوال فإن شركة ياقوت نفسها عندما بعثت برسالة الفسخ للسيد بوري 
مصطفى مل تربر ما أقدمت عليه من فسخ للعقد الرابط بني الطرفني على 

ى أساس أن السيد بوري مصطفى مل أساس وجود خطأ يف التصاميم ، وإمنا عل
مما . يقم بالتدخل لدى الوزارات املعنية باألمر لإلسراع باحلصول على الرخصة 

يؤكد أن الشركة مل تكن لديها أية مالحظات أو اعرتاضات على أشغال السيد 
مما يؤكد بصفة . بوري مصطفى ، كما هو واضح من مراسالتها له يف هذا الشأن 

 مل يكن نتيجة خطأ من طرف السيد 9/2/88عقد املؤرخ يف قطعية أن فسخ ال
بوري مصطفى وإمنا مببادرة فردية من طرف شركة ياقوت ، ومل يكن السيد 

وأن فسخ العقد وإن كان ال خيول أي تعويض . بوري مصطفى مسؤوال عنها
لفائدة السيد بوري مصطفى ، إال أن هذا األخري يبقى مستحقا ألتعابه عن 

يت أجنزها طبقا للعقد املربم بينهما ، ويف هذا اإلطار وضع اخلبري األشغال ال
السيد رجيب عمر تقريره يف امللف بناء على القرار التمهيدي الصادر بتـاريخ 

 والذي أكد فيه أن قيمة أتعاب السيد مصطفى بوري هي 26/11/86
وأن . ه من7 و2 د تبعا للعقد املربم بني الطرفني خاصة الفصلني 1.528.843,60

الثابت من تقرير خربة كل من السيد حلريشي عبد العلي وخربة السيد الكتاين 
خالد وخربة السيد رجيب عمر أن السيد بوري مصطفى قام بأشغال كل من 
املرحلة األوىل والثانية والثالثة احملددة يف العقد بعدما كان يراسل املدعى 

واليت توافق عليها هذه عليها شركة ياقوت يف مجيع مراحل هذه األشغال 
وأن ما . األخرية كما هو واضح من عبارات الشكر والتنويه اليت تتضمنها رسائلها 

ذهبت إليه الشركة املدعى عليها من أن السيد بوري مصطفى مل حيصل على 
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موافقتها الكتابية عند قيامه بأعمال املرحلة الثانية والثالثة ، يكذبه رسائلها يف 
 واليت تضمنت 31/8/82ة رسالتها األخرية املؤرخة يف هذا اخلصوص وخاص

شكرها على ما أجنزه السيد بوري مصطفى  منها امللفات املتعلقة بطلبات 
العروض إلجناز أشغال البناء األساسية من جهة وباقي األشغال التكميلية من 

وتتضمن هذه . خشب وكهرباء وحديد وزليج وصباغة وغريها  من جهة أخرى 
 أيضا اإلفادة بأن امللف املتعلق باملشروع أحيل من لدن مصلحة الطرق الرسالة

 على عمالة الرباط قصد املوافقة النهائية من طرف 9/8/82ببلدية سال بتاريخ 
وأن ما تضمنته هذه الرسالة ال ميكن حبال من األحوال . وزارة السكىن والتعمري 

طرف السيد بوري أن يؤكد سوى موافقة الشركة على ما عرض عليها من 
مصطفى وليس العكس ، وخاصة أنه كان بإمكانها أن ختربه بعدم املوافقة بدل 
إبداء الشكر واالمتنان ، وبذلك فإن الثابت أن السيد بوري مصطفى أجنز لفائدة 
املستأنف عليها األشغال املتفق عليها واملتعلقة باملراحل األوىل والثانية والثالثة 

وأن ما أقدمت عليه الشركة . افقة هذه األخرية وتبعا لرغبتها ومل يتم ذلك إال مبو
من فسخ العقد بإرادتها املنفردة ال يعفيها من الوفاء للسيد بوري مصطفى 
مبقابل أتعابه ولو أن رخصة البناء النهائية كانت مل تصدر بعد لعدم التنصيص 

قانون أو تفسري مما مل يرد معه أي خرق لل.) على ذلك يف العقد املربم بينهما 
ويعترب بالتايل القرار املطعون فيه معلال مبا فيه الكفاية وتبقى . خاطئ للعقد 

 .الوسائل الثالث جمتمعة بدون أساس 

 هلذه األسباب 
 بعدم قبول طلب النقض املوجه ضد القرارين  األعلىالس قضى

  .صائر التمهيديني ورفض الطلب بالنسبة للقرار القطعي وحتميل الطالبة ال
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

ة الباتول الناصري رئيسا ،  السيد :‐ القسم األول –التجارية  الغرفة رئيسمن 
 واملستشارينالسيد نور الدين لربيس   : –ثاين  القسم ال–ورئيس الغرفة املدنية 

عبد الصمد بن عجيبة مقررا ، حممد اخليامي  ، الصافية املزوري ، :  السادة
عبد السالم بوزيدي ، عبد اللطيف مشبال ، زبيدة التكالنيت ، عبد الرمحان 

ة  السيدة العامة احملاميمبحضر و مزور وعبد الرمحان املصباحي أعضاء
 . حممد االدريسي  و مبساعدة كاتب الضبط السيدتحي االدريسيالزهراء ف

 
  الضبطكاتب                 املقرراملستشار                      الرئيس
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 615القرار الصادر بغرفتني عدد  
 15/09/2004:املؤرخ يف 

 2531/4/2/2003: امللف اإلداري عدد 
 

 إبعاده خارج –طريات  قمح مصاب بف– قرار إداري ‐األمن الغذائي 
 اختصاص قاضي – امتناع من التنفيذ – الطعن باإللغاء –املغرب 

  صفتها– سلطة عامة –املستعجالت 
للسلطة اإلدارية املختصة احلق يف إصدار قرار إداري يلزم املستورد 
بإرجاع شحنة القمح الطري املصاب بفطريات خطرية وحمظورة ومنع 

 .دخوهلا إىل املغرب 
 الطاعنة من تنفيذ املقرر اإلداري وكذا القرار القضائي يعطي امتناع

الصالحية لقاضي املستعجالت باإلذن ببيع القمح عن طريق املزاد العلين 
 .على أساس أن يقوم املشرتي بإبعاده خارج الرتاب الوطين 

للسلطة العامة الصفة يف تقدمي الطلب املستعجل، إذا كانت تقتضيه 
دف صيانة املنتوج الفالحي للمحافظة على األمن املصلحة العامة به

 .الغذائي 
 باسم جاللة امللك

 . املداولة طبقا للقانونوبعد
 : يف الشكل 

حيث إن االستئناف مقدم داخل األجل القانوين ووفق الشروط املتطلبة 
 .قانونا لقبوله شكال 
 :يف املوضوع 

املستأنف عليهم حيث يستفاد من أوراق امللف ومن األمر املستأنف أن 
 مبقال استعجايل يعرضون فيه أن التحاليل اليت 19/6/2003تقدموا بتاريخ 

أجرتها مصلحة محاية النباتات ومراقبة البذور التابعة ملديرية املراقبة واجلودة 
مبركز املرور بالدار البيضاء على عينة مأخوذة من شحنة قمح طري مستورد 

 10/5/1996 طنا أثبتت بتاريخ 20.948وزنها من طرف املستأنفة من اهلند يبلغ 
املضر بزراعة احلبوب لتسببه يف " تليتيا انديكا"أن ذلك القمح مصاب بفطر 

واحملظور دخوله إل املغرب ألنه يصيب زراعة القمح " الكرتال"مرض سوسة 
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فيلحق باإلنتاج ضررا كبريا ويسهل انتشاره بوسائل شىت مبا يف ذلك النقل 
فأصدرت املصلحة املذكورة قراران . ك النخالة كمادة للعلف والطحن واستهال

 بإرجاع تلك الشحنة أو إتالفها طعنت فيه املستأنفة 10/5/1996بتاريخ 
 قرارا يقضي 1133/96 يف امللف عدد 2/7/1998فأصدرت الغرفة اإلدارية بتاريخ 

شحنة القمح بإلغاء القرار اإلداري املذكور فيما قضى به من إتالف وتأكيد إبعاد 
 11/6/1998 بتاريخ 603الطري، وموازاة مع هذا القرار األخري صدر القرار عدد 

قضى بإلغاء األمر املستأنف فيما قضى به من عدم االختصاص وتصديا باإلذن 
للمستأنفة بنقل القمح احملجوز بصوامع الدار البيضاء خارج الوطن وتنفيذا 

ابتدائية آسفي إىل مقر املستأنفة دون هلذين القرارين انتقل مأمور التنفيذ ب
جدوى إذ علقت التنفيذ على شروط تعجيزية مبثابة الرفض، هذا ونظرا ملا 

إىل احلقول " تليتيا انديكا"يشكله بقاء القمح املصاب من خطر تسرب فطر 
املغربية تهديدا للزراعة الوطنية فإنهم يلتمسون احلكم باإلذن لألطراف املدعية 

ملصاب عن طريق املزاد العلين على أساس أن يقوم املشرتي ببيع القمح ا
بإبعاده خارج الرتاب الوطين وإيداع املبالغ املتحصل عليها من عملية البيع 
بصندوق احملكمة ضمانا للوفاء باملبالغ املتخلدة بذمة مؤسسة ابن الزايدية 

ض وعند عر. لفائدة أصحاب احملجوزات الواقعة على شحنة القمح املصاب 
القضية للمناقشة تقدم ربان باخرة كانان أريكان بواسطة حماميه بطلب مضاد 
التمس فيه احلكم على الوكيل القضائي بتسليمه قبل الشروع يف عملية البيع 
كفالة بنكية دون حتفظ مع االقتصار فيها فقط على ضرورة توفر سند تنفيذي 

بعد جواب املدعني  درهم و1.750.000.00ضمانا حلقوقه املقدرة يف مبلغ 
انتهت املسطرة بصدور األمر املستأنف يقضي باإلذن ) املستأنف عليهم(

للمدعني املذكورين ببيع شحنة القمح املصاب باملزاد العلين على أساس أن 
يقوم املشرتي بإبعادها خارج الرتاب وبإيداع املبالغ املتحصلة بصندوق احملكمة 

 .املضاد لفائدة ذوي احلق فيها وبرفض الطلب 
 :أسباب االستئناف 

حيث تتمسك املستأنفة بانعدام صفة املدعية يف التدخل يف تنفيذ عقد 
ليست طرفا فيه ومل تتضرر مصلحتها ألنها خمتصة يف مراقبة اجلودة، وقد 
أمرت بإعادة تصدير البضاعة وقبلت العارضة ملتمسة أجال وعينة مع شهادة 

تمكن من إعادة تصديره لكن األمر تثبت قابلية القمح لالستهالك حىت ت
املستأنف مل يعترب كذلك واستجاب لطلب البيع بعلة أن اإلدارة أجدر باحلماية 
وهو تعليل من شأنه أن جيعل من قرار احملكمة اإلدارية عدمي اجلدوى، كما أن 
هناك نزاعات جدية وموضوعية بني الطرفني خبصوص مصري القمح من شأنها 

ستعجالت ألن اإلذن ببيع القمح باملزاد العلين معناه وضع تعقيد مهمة قاضي امل
حد للنزاعات اليت عمرت طويال وأن البت يف هذا النزاع فيه مساس باملوضوع إذ 
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أن اإلذن بالبيع كإذن بالطحن يعين تدخال مباشرا يف موضوع احلق، مما جيعل 
 .األمر املستأنف غري مرتكز على أساس ومعرضا لإللغاء 

) مصلحة محاية النباتات والبذور(إن السلطة اإلدارية املختصة لكن حيث 
 قرارا إداريا يلزم املستأنفة بإرجاع شحنة القمح أو 10/5/1996أصدرت بتاريخ 

إتالفها وأن الغرفة اإلدارية بالس األعلى مبقتضى قرارها الصادر بتاريخ 
 القرار الصادر  أكدت إبعاد تلك الشحنة، كما أن1133/96 يف امللف 2/7/1998

 أذن هلا بنقل القمح 1021/96 يف امللف   1998‐6‐11عن نفس الغرفة بتاريخ 
 .احملجوز بصوامع الدار البيضاء خارج الرتاب الوطين 

امتنعت عن تنفيذ القرار اإلداري ) مؤسسة ابن الزايدية(وحيث إن املستأنفة 
مح خارج الرتاب والقرارين القضائيني السالفي الذكر وذلك بنقل شحنة الق

 .26/5/2003 بتاريخ 229/03 و228/03الوطين حسب حمضري التنفيذ عدد 
وحيث إن القمح حمل الطلب حسب البادي من ظاهر وثائق امللف مصاب 

احملظور دخوله إىل املغرب ألنه يصيب حبوب القمح " تليتيا أنديكا"بفطر 
وسهل االنتشار ويلحق باإلنتاج الزراعي ضررا كبريا فضال على أنه سريع 

وتصعب مقاومته فوجوده داخل الرتاب الوطين يشكل واقعا يتصف باخلطورة 
احمليقة ال جيوز اإلبقاء عليه وجيب تالفيه بأقصى سرعة ممكنة وبالطرق 
املناسبة لذا يثبت للسلطة العامة املتمثلة يف األطراف املستأنف عليها الصفة يف 

تغاء املصلحة العامة اهلادفة إىل صيانة تقدمي هذا الطلب املستعجل يف إطار اب
املنتوج الفالحي للمحافظة على األمن الغذائي وأن األمر املستأنف ملا تبىن هذه 

 .املصلحة لالستجابة للطلب كان صائبا وواجب التأييد 

 هلذه األسباب 
 .قضى الس األعلى بتأييد األمر املستأنف
ملنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية ا

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 
: من رئيس الغرفة االجتماعية السيد عبد الوهاب عبابو واملستشارين السادة 

يوسف اإلدريسي، احلبيب بلقصري، عبد العزيز السالوي، مليكة بنزاهري ورئيس 
بوشعيب : رية القسم الثاين السيد أمحد حنني واملستشارين السادة الغرفة اإلدا

البوعمري، احلسن بومرمي، عائشة بن الراضي، حممد دغرب ومبحضر احملامي 
 .العام السيد سابق الشرقاوي ومبساعدة كاتب الضبط السيد منري العفاط 

  الضبطرئيس الغرفة              املستشار املقرر                   كاتب
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 435القرار عدد  
 22/9/2004الصادر بتاريخ  
 235/2/1/2002امللف الشرعي عدد 

 
 .إجراء حبث‐إثبات النسب‐النسب

النسب يثبت باإلقرار كما يثبت بالفراش أو بالبينة ولو بنكاح فاسد أو 
بشبهة وترتتب عنه مجيع  نتائج القرابة، وتستحق معه النفقة والتوارث، 

 .إثباتهوال تعجيز يف 
إقرار املطلوب ببنته يف عقد الطالق، ويف األمر القضائي الذي مبوجبه قام 
بتسجيلها بسجالت احلالة املدنية، واإلنفاق عليها طيلة عشر سنوات دون 
أن يطعن يف نسبها، وعجزه عن مناقشة واقعة الزواج والدخول، واكتفائه 

 وإعراض احملكمة  داخل أجل أقل من ستة أشهر،ازدادتبرتديد أن البنت 
عن االستجابة مللتمس الطاعنة بإجراء حبث يف املوضوع الستجالء 

 .عناصر القضية جيعل قرارها ناقص التعليل يعرضه للنقض
 باسم جاللة امللك

 الغرفة الشرعية إن
   طبقا للقانوناملداولة وبعد

حيث يؤخذ من عناصر امللف ومن القرار املطعون فيه ادعاء الطاعنة 
قد توقف " املطلوب يف النقض"فاطمة بأن مطلقها عشوش عبد القادر ازداد 

والتمست . عن أداء نفقة وأجرة حضانة بنتها منه حنان وامتنع من الزيادة فيهما
 150احلكم عليه بأدائه هلا نفقة وأجرة حضانة البنت املذكورة ورفعهما من مبلغ 

مرار إىل أن حيدث ما  مع االست1/2/88 درهم شهريا ابتداء من 400درهم إىل 
يغريها شرعا، وأجاب املدعى عليه بأن البنت املطالب بنفقتها ليست من صلبه 

وأن العقد مؤرخ . كما هو ثابت من عقد االزدياد. 20/9/1979ألنها ازدادت بتاريخ 
 مما يعين أنها ازدادت بعد العقد بأربعة أشهر وهي أقل من املدة 8/5/1979يف 

مس عدم قبول الطلب وأدىل بعقد الزواج املضمن حتت والت. املعتربة شرعا
 وعقبت املدعية بأن املدعى عليه دخل بها قبل 28/4/79 املؤرخ يف 195عدد 

حترير العقد وأقام حفل الزفاف حصره مجع من الناس وحتقق االتصال بينهما 
فاق واستمر يف اإلن. وأنه اعرتف بالبنت حنان وقام بتسجيلها بكناس احلالة املدنية

والتمست إجراء حبث واالستماع إىل الشهود الذين حضروا . عليها مدة طويلة
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الزفاف واحلكم وفق طلبها وبعد تبادل مذكرات التعقيب قضت احملكمة بالرفع 
 درهم شهريا ومن واجب 130 درهم إىل مبلغ 75من نفقة البنت حنان من مبلغ 

 باقي الطلبات وأيدت  درهم شهريا ورفض110 درهم إىل 75احلضانة من مبلغ 
حمكمة االستئناف هذا احلكم إال أن الس األعلى قضى بنقض قرارها وبعد 
اإلحالة على نفس احملكمة قضت بتأييد احلكم املستأنف فطعن يف قرارها 
املستأنف وقضى الس األعلى بنقض قرارها وبعد اإلحالة وإدالء األطراف 

غاء احلكم املستأنف واحلكم تصديا مبستنتجاتهم قضت حمكمة االستئناف بإل
وهذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف املستأنف عليها . برفض الطلب

 : تؤاخذ عليه
 من مدونة األحوال الشخصية 85خرق القانون الفصل : يف السبب الثالث 

 . وانعدام التعليل وانعدام األساس
ية فإن  من مدونة األحوال الشخص4وذلك أنه وطبق مقتضيات الفصل 

الزواج ينعقد بإجياب من أحد املتعاقدين وقبول من اآلخر مبا يفيد النكاح لغة 
وعرفا وأن الطاعنة أكدت يف مجيع املراحل بأن الدخول بها كان قبل إجناز 
املوجب العديل وأنها ملا أوشكت على الوضع بدال من أن ينجزا موجب ثبوت 

أجنزا املوجب العديل لتسجيل الزوجية بواسطة الشهود الذين حضروا الزفاف 
املولود املنتظر وهذا ثابت من اعرتاف املطلوب يف النقض قضائيا عند 
استصداره لألمر القضائي القاضي بتسجيل بنته حنان بكناش احلالة املدنية 
على أساس أنها ازدادت على فراشه من زوجته الطاعنة وأنها بعدما طلقها 

هلا نفقة وأجرة حضانة بنته املذكورة ومل استصدرت أحكاما قضت عليه بأدائه 
يدع نفي نسبها عنه إال بعد مرور أزيد من عشر سنوات وقد طالبت الطاعنة 

إال أن احملكمة مل تستجيب لطلبها فتكون بذلك قد . بإجراء حبث يف املوضوع
 من مدونة األحوال الشخصية وجاء قرارها 85‐4خرقت مقتضيات الفصلني  

 . تمست نقضهمنعدم التعليل وال
حقا حيث تبني صحة، ما ورد بالسبب ذلك أن النسب يثبت باإلقرار، كما 
يثبت بالفراش، أو بالبينة ولو ينكاح فاسد أو بشبهة وترتتب عنه مجيع نتائج 

 من 89‐88: القرابة وتستحق معه النفقة والتوارث طبق مقتضيات الفصلني 
أن الثابت من وثائق امللف أن مدونة األحوال الشخصية وال تعجيز يف إثباته و

املطلوب يف النقض يقر ببنوة البنت حنان املطالب بنفقتها املزدادة بتاريخ 
 الذي أوقعه على 103 صحيفة 155 يف عقد الطالق املضمن حتت عدد 20/9/79

 املدىل به من طرفه وأكد إقراره هذا يف األمر القضائي 29/9/79الطاعنة بتاريخ 
 الذي مبوجبه 17/3/82 الصادر بتاريخ 87 واألمر عدد 20/6/80 بتاريخ  523عدد 

 مبكتب احلالة املدنية 37قام بتسجيلها بسجالت احلالة املدنية حتت عدد 
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ومل يطعن يف نسبها له . بتاوريرت وظل ينفق عليها ما يزيد عن عشر سنوات
طيلة هذه املدة وقد أوضحت الطاعنة كما ورد يف احلكم االستينايف الصادر 

 أن الزواج مت بينهما قبل تاريخ كتابة العقد بعدة 310 عدد 8/6/1994بتاريخ 
شهور حبضور مجع من الناس وإقامة حفلة الزفاف وتوفر اإلجياب والقبول، 
وحتقق الدخول واستمر االتصال لعدة شهور، وقد عجز املطلوب يف النقض عن 

ادت داخل أجل أقل مناقشة هذه الواقعة وظل يردد أن البنت املذكورة قد ازد
من ستة أشهر والتمست الطاعنة يف الدعوى احلالية إجراء حبث يف املوضوع 
الستجالء عناصر القضية إال أن احملكمة املطعون يف قرارها أعرضت عن ذلك 

 .فجاء قرارها ناقض التعليل وهو مبثابة انعدامه مما يعرضه للنقض
 . على نفس احملكمة وحيث إن حسن سري العدالة يقتضي إحالة القضية

 هلذه األسباب 
قضى الس األعلى بنقض القرار املطعون فيه، وإحالة امللف على نفس 

 . احملكمة لتبت فيه طبق القانون وحتميل املطلوب يف النقض املصاريف
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 

س األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة بقاعة اجللسات العادية بال
من غرفتني السيد رئيس الغرفة الشرعية حممد الدردايب رئيسا والسادة 

وأمحد ‐فريد عبد الكبري‐عالل العبودي‐ابراهيم القفيفة مقررا: املستشارين 
احلضري وهيئة الغرفة املدنية القسم الرابع متكونة من السيد رئيس الغرفة 

حممد ‐محادي اعالم‐عبد الين قدمي: حبماين والسادة املستشارين ابراهيم 
عثماين وعبد السالم الربكي أعضاء ومبحضر احملامية العامة السيدة فطومة 

 .مصباحي عمراين ومبساعدة كاتبة الضبط اآلنسة جناة مروان
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  3597  دالقرار عد
 2003‐12‐16: املؤرخ يف 

 2001‐1‐1‐351: امللف املدين عدد 
 

  التشطيب‐ شروط قبوله‐طلب النقض
مقال طلب النقض املرفوع باسم حمام وقع التغاضي عن تقييده جبدول 
احملامني، فضال عن نفيه حتريره وعدم ممارسته ألي عمل يتعلق مبهنة 

عدم توفر الشروط املقررة يف احملاماة، يقتضي التشطيب على القضية ل
 . من قانون املسطرة املدنية354الفصل 

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

 من قانون املسطرة املدنية ميكن الس 354حيث إنه مبقتضى الفصل 
عند عدم تقدمي مقال أو تقدميه موقعا عليه من طرف الطالب نفسه أو من 

ه الشروط املقررة يف الفقرة الثانية من هذا الفصل أن طرف مدافع ال تتوفر في
 .يشطب على القضية تلقائيا

وحيث دفع املطلوب يف النقض مبقتضى مذكرته أعاله بعدم قبول الطلب 
شكال لكونه رفع باسم األستاذ أمحد قريش وهذا األخري ينفي أن يكون نائبا عن 

 إىل 2001‐7‐ 23   الطاعنني ووجه بهذا اخلصوص رسالة مضمونة بتاريخ 
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى يستنكر فيها استعمال امسه ويصرح أنه مل 

 .يقم بكتابة عريضة للنقض باسم ورثة املرحوم الدكايل حممد عيسى
وحيث إنه فضال عن الرسالة املذكورة، أدىل دفاع املطلوب يف النقض 

امللك لدى احملكمة بصورة طبق األصل حملضر استماع السيد نائب وكيل 
االبتدائية بطنجة السيد عمر التهامي بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية 
إىل احملامي املذكور الذي نفى أمامه أن يكون قد حرر عريضة للنقض باسم 
ورثة الدكايل، وأنه منذ توصله من هيئة احملامني بقرار التغاضي عن تقييده 

 . يتعلق مبهنة احملاماةجبدول احملامني، مل يعد ميارس عمال
وحيث إنه تبعا ملا أشري إليه أعاله ينبغي التصريح بالتشطيب على القضية 

   .مع بقاء مبلغ الوجيبة القضائية املؤداة ملكا للدولة
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 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بالتشطيب على القضية مع بقاء الوجيبة القضائية 

 .اليت مت أداؤها ملكا للدولة
ر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله وبه صد

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط، وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 
 رئيسا وحممد الدردايب ‐عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة االجتماعية: من السادة

ان رئيس الغرفة التجارية، رئيس غرفة األحوال الشخصية واملرياث، وأمحد بنكري
ومصطفى مدرع رئيس الغرفة اإلدارية، والطيب أجنار رئيس الغرفة اجلنائية، 
وحممد العالمي رئيس الغرفة املدنية القسم األول، واملستشارين العريب العلوي 

 عضوا مقررا واحلبيب بلقصري، ويوسف االدريسي، ومليكة بنزاهري، ‐اليوسفي
واحلسن اوجموض، وعالل العبودي، وإبراهيم القفيفة، وعبد العزيز السالوي، 

وحممد الصغري اجماض، وبوبكر بودي، ولطيفة رضا، ومليكة بنديان، وحسن 
مرشان، وأمحد دينية، وعبد ايد سبيال، ومحيدو اكري، وفاطمة احلجاجي، 
واحلسن القادري، وحسن الزيرات، وعمر أزناي، وعبد الرمحان العاقل، وعمر 

 وحممد العيادي، وحممد بلعياشي، أعضاء ومبحضر احملامي العام السيد األبيض،
 .أمحد بنيوسف ومبساعدة كاتب الضبط السيد أمحد ايبورك

 
 كاتب الضبط              املقرر رئيس الغرفة 
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  3598  القرار عدد
 2003‐12‐16: املؤرخ يف 

 650/1/1/2001: امللف املدين عدد 
 
 ) ال( املساس بنقطة قانونية –  حمكمة  اإلحالة–نقض 

 .العربة يف العقود والوثائق مبضمونها ال بعناوينها
ليس حملكمة اإلحالة املساس بالنقطة القانونية اليت سبق للمجلس 
األعلى أن بت فيها واكتسبت بذلك قوة الشيء املقضي به، وإذا كان هلا 

ن أوراق أن تقيم حكمها بعد اإلحالة على عناصر جديدة تستخلصها م
امللف فإن ذلك مشروط بأن ال يكون الستخالصها مساس بتلك النقطة 

 .القانونية
إذا تبني من حمتوى عقد البيع االبتدائي أنه مستوف لشروطه وأركانه، إذ 
يتضمن رضا الطرفني والتزامهما، أحدهما بالبيع، واآلخر بالشراء، كما 

األخرى، فإنه ال يرتتب يتضمن االتفاق على الثمن واملثمن وبقية الشروط 
 .على عدم أداء الثمن يف األجل احملدد الفسخ بقوة القانون

 باسم جاللة امللك
 .وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث إن القرار موضوع الطعن باالستيناف قد صادف الصواب : يف الشكل 
 صدر 1370/2000حني مل يعترب طالب النقض طرفا يف الدعوى ألن القرار عدد 

 يف امللف عدد 3/5/94 نقض القرار الصادر عن استنافية طنجة بتاريخ بعد
 الصادر عن الس 22/5/96 وتاريخ 3306 مبقتضى القرار عدد 79/93/5

 وكال القرارين األخريين مل يشريا إىل 2393/1/5/94األعلى يف امللف املدين عدد 
تصفح الصفحة أن طالب النقض كان طرفا يف الدعوى وهذا ما ميكن مالحظته ب

 .األوىل من قرار الس املذكور
وإن السيد بنموسى سوين طالب النقض مل يكن طرفا يف النزاع ألن األرض 

كانت يف " جنان الغسال" املسماة 6378موضوع النزاع ذات الرسم العقاري عدد 
 عن حمكمة 1370/2000ملكية املسمى الدكايل حممد مبفرده إىل أن صدر القرار 

 الذي قضى 97‐913 يف امللف املدين رقم 30/11/2000ف بتطوان بتاريخ االستينا
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بإرجاعها ملالكها احلقيقي املسمى خاميي كوريا لرخننها وإحالله بالرسم العقاري 
 . املذكور بدل السيد الدكايل حممد بن عيسى المان

لكن ردا على الدفع أعاله، فإن الطاعن كان طرفا يف الدعوى منذ أن أدخله 
 29/10/1991طلوب يف النقض خاميي كوريا لرخننها مبقتضى مقاله املؤرخ يف امل

وأنه وإن مل يرد امسه يف ديباجة القرار فقد أورد هذا األخري أجوبته يف الصفحات 
 كما أن القرار املطعون فيه قضى بالتشطيب على سند الطاعن من 18و15و3

 على 37296رعية من رقم الرسم العقاري عندما قضى بإلغاء كل التقييدات الف
 وأن أجزاء القرار  تكمل بعضها البعض ومن مث يبقى الدفع أعاله غري 37301
 . مقبول

حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه : ويف املوضوع 
أن خاميي كوريرا لرخننها تقدم مبقال أمام احملكمة االبتدائية بطنجة بتاريخ 

 حرر وعد بالبيع بني السيدة أورورا 14/7/1974 بتاريخ  عرض فيه أنه3/6/1991
أوراس خوبرو وبني حممد بن عيسى الدكايل يتعلق ببيع العقار موضوع الرسم 

 بسيطة 50.000ح بثمن قدره مليون بسيطة دفع منه مبلغ /6378العقاري عدد 
 كآخر أجل 31/7/1975والباقي يؤدى يوم حترير العقد النهائي احملدد يف 

فظت البائعة لنفسها حبق تفويت العقار للغري وأنه عندما مل يتقدم املشرتي واحت
 بواسطة رسالة، ألداء باقي 9/7/1975يف األجل احملدد رغم تنبيهه بتاريخ     

الثمن وإمتام البيع، قامت البائعة وفوتت العقار املذكور إىل العارض بتاريخ 
 عقد البيع النهائي بتاريخ  بواسطة وكيلها سلمون بندهان وحرر27/10/1976

إال أنه بتاريخ .  وأصبح العارض بذلك هو املالك هلذا العقار2/11/1976
 تقدم حممد بن عيسى الدكايل بدعوى من أجل إمتام البيع ضد 27/5/1978

 يف امللف عدد 85 حتت رقم 1/2/1979السيدة أورورا صدر فيها حكم بتاريخ 
 بأن املدعي يصبح مالكا بإيداعه ما يعادل  قضى بإمتام البيع والتصريح3053/78
 بسيطة بالدرهم املغريب والسماح للمحافظ بالتسجيل وهذا هو 950.000مبلغ 

احلكم الذي يتعرض عليه خاميي كورير لرخننها تعرض الغري اخلارج عن 
اخلصومة طالبا إلغاؤه نظرا خلرقه القواعد القانونية املتعلقة بعقد البيع، 

للتناقض يف حيثيات تعليله ولعدم إدخال احملافظ على ومبكتب الصرف و
األمالك العقارية بطنجة والتصريح ببطالن تبليغه لكونه مل يبلغ إىل املعنية 

 ج من 6378باألمر طبقا للقانون والتصريح بإلغاء التقييد يف السند العقاري عدد 
 وكذلك كل تغيري اسم السيدة أورورا خوير باسم السيد الدكايل حممد بن عيسى

 والتصريح بأن 37801 إىل رقم 37296واحد من السندات املتفرعة عنه من رقم 
العقد املربم بني وكيل السيدة أورورا خوبرو واملتعرض خاميي كوريرا لرخننها 
صحيح طبقا للقانون وأمر احملافظ بتقييد هذا العقد يف السند العقاري 

 .املذكور
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اخلارج عن اخلصومة مقاال بإدخال  قدم املتعرض 29/10/1991وبتاريخ 
يف الدعوى بوصفه مشرتيا من الدكايل جلزء من العقار –حممد بن موسى سوين 

 . املذكور
وأجاب املتعرض ضده حممد بن عيسى الدكايل بأن عقد البيع املدىل به 

 ومل يصادق على 2/11/1976من طرف  املتعرض هو عقد عريف مؤرخ يف 
 مما جيعله حديث 16/1/1992 ومل يسجل إال يف 3/6/1991إمضائه إال بتاريخ 

 سنة وأن التعرض على حكم نهائي غري مقبول وأنه 15العهد ومل حيرر إال بعد 
 . بعد تسجيل شرائه بالرسم العقاري جيعل عقد املتعرض منصبا على ملك الغري

الطاعن بأنه اشرتى من ‐وأجاب املدخل يف الدعوى حممد بن موسى سوين
اء على التقييدات بالرسم العقاري وعن حسن نية ملتمسا رفض الدكايل بن

 . الدعوى
 حكمها عدد 3/6/1992وبعد إنهاء اإلجراءات أصدرت احملكمة املذكورة يف 

 قضت فيه برفض التعرض اخلارج عن 1149/91/13 يف امللف عدد 1874
اخلصومة فاستأنفه خاميي كوريرا لرخننها وألغته حمكمة االستئناف بطنجة 

 79/93/5 يف امللف 571 حتت عدد 3/5/1994مبقتضى القرار الصادر بتاريخ 
وقضت فيه بعد التصدي باحلكم وفق مقال التعرض وهو القرار الذي نقضه 
الس األعلى وأحال القضية على حمكمة االستئناف بتطوان مبوجب القرار 

 بالرجوع إىل أنه" بعلة 2393/94 يف امللف 3306 حتت عدد 22/5/1996الصادر يف 
 يتبني أنه عقد بيع ابتدائي مستوف لشروطه 14/3/1975حمتوى العقد املؤرخ يف 

وأركانه، إذ يتضمن رضى الطرفني والتزامهما أحدهما بالبيع واآلخر بالشراء كما  
يتضمن االتفاق على الثمن واملثمن  وبقية الشروط األخرى وال يرتتب على عدم 

 الفسخ بقوة القانون، وإن ما ورد فيه من احتفاظ أداء الثمن يف األجل احملدد
البائعة حبق تفويت احملل للغري مل تتمسك به بل متسكت خبالفه حسب ما 

 9/7/1976يستفاد من الرسالة اليت بعثتها البائعة على الطاعن املؤرخة يف 
واملدىل بها وبرتمجتها من املطلوب يف النقض بل إن البائعة تدعو الطاعن فيها 

مما كان معه على احملكمة أن تطبق على .  إمتام البيع وتنتظر تعليماتهعلى
إذا " من قانون االلتزامات والعقود اليت تنص على أنه 114النازلة أحكام الفصل 

انقضى األجل دون أن يصرح املتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد 
لى العقد أحكام الوعد بالبيع، نهائيا من تاريخ إبرامه وأنها ملا مل تفعل وطبقت ع
وبعد إحالة القضية على ". واحلال ما ذكر تكون قد خرقت الفصل املذكور

حمكمة االستئناف بتطوان أصدرت قرارها بإلغاء احلكم االبتدائي، واحلكم بإلغاء 
 ح من تغيري إسم أرورا خوبر باسم الدكايل 6378التقييد بالرسم العقاري عدد 

 إىل 37296ك يف كل واحد من السندات الفرعية من رقم حممد بن عيسى وكذل
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 وباعتبار شراء املستأنف خاميي كوريرا صحيحا وأمر احملافظ بتقييده 37‐301
حيث . وهذا هو القرار املطعون فيه بالنقض حاليا من طرف حممد موسى سوين

يعيب الطاعن القرار يف السبب الثالث خبرق قاعدة مسطرية أضر بأحد 
 من قانون املسطرة املدنية، ذلك أنه مل يتقيد 369 خرق الفصل األطراف،

بالنقطة القانونية اليت بت فيها الس األعلى، إذ أنه حىت لو سايرنا القرار 
 فإنه يتبني بقليل من 9/7/1976املطعون فيه فيما ذهب إليه من استبعاد رسالة 

 ألن هذا األخري اعترب أن التمعن أن استبعادها ال يؤثر على تعليل الس األعلى،
البائعة مل تتمسك حبقها يف تفويت احملل للغري وأن عدم متسكها هو فعل سليب  
منعدم بذاته وال حيتاج إىل إثبات مبعىن أن اإلشارة إىل الرسالة كانت جمرد دليل 
زائد لتأكيد ما ال حيتاج أصال على إثبات، وهلذا فإن الس األعلى حينما أشار 

تعليله إىل الرسالة املذكورة إمنا ليستخلص منها مبفهوم املخالفة أن يف معرض 
البائعة وهي تدعو املشرتي إىل إمتام البيع ال يعقل أن تكون راغبة يف التحلل من 

 . اتفاقهما فاإلشارة إىل الرسالة كانت جمرد دليل زائد
 حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه إذا بت الس األعلى يف

نقط قانونية مبديا رأيه فيها تكتسب قوة الشيء احملكوم به وليس حملكمة 
اإلحالة املساس بهذه القوة وأنه إذا كان هلا أن تقيم حكمها بعد اإلحالة على 
عناصر جديدة تستخلصه من أوراق امللف فإن ذلك مشروط بأن ال يكون 

ليت بت فيها الس الستخالصها مساس بتلك القوة الثابتة للنقطة القانونية ا
 . األعلى

 كان قد بت 22/5/1996وإن الس األعلى يف قراره السابق الصادر بتاريخ 
يف النقطة القانوين املتعلقة بالوصف القانوين الواجب إضفاؤه على العقد 

 معلال أساسا ما انتهى إليه بهذا الصدد بعلل أساسية 14/3/1975املؤرخ يف 
إن العربة يف : " مقررا ما يلي 1976 يوليوز 9شأن رسالة ومستقلة عما أشار إليه ب

العقود والوثائق مبضمونها ال بعناوينها وأنه بالرجوع إىل حمتوى العقد املؤرخ يف 
 يتبني أن عقد ببيع ابتدائي مستوف لشروطه وأركانه إذ يتضمن رضا 14/3/1975

ن االتفاق على الثمن الطرفني والتزامهما أحدهما بالبيع واآلخر بالشراء كما يتضم
واملثمن وبقية الشروط األخرى وال يرتب على عدم أداء الثمن باألجل احملدد 
الفسخ بقوة القانون، وإن ما ورد فيه من احتفاظ البائعة حبق تفويت احملل 

مث رتب الس األعلى على هذه التعليالت األساسية "للغري مل تتمسك به 
 من 114 أن تطبق يف النازلة أحكام الفصل على احملكمة" والواضحة أنه كان 

قانون االلتزامات والعقود اليت تنص على أنه إذا انقضى األجل دون أن يصرح 
املتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد نهائيا من تاريخ إبرامه وأنها ملا 
مل تفعل وطبقت على العقد أحكام الوعد بالبيع تكون قد خرقت الفصل 

 . "املذكور
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وحيث إنه بهذا التعليل يكون الس األعلى بقراره السابق استخلص 
أساسا وبصفة مباشرة من صلب وذاتية عقد البيع دون أي ربط بالرسالة املشار 

 نهائي وال يتضمن أي شرط فاسخ وأن 14/3/1975إليها أن عقد البيع املؤرخ يف 
عدم متسك البائعة مبا إيراده لتلك الرسالة إمنا كان على سبيل التأكيد على 

احتفظت به لنفسها يف العقد، وليست هذه الرسالة هي اليت جعلت العقد نهائيا 
ومنتجا آلثاره وبالتايل فال أثر هلا على ما بت فيه الس األعلى من نقطة 
قانونية ملزمة حملكمة اإلحالة، وهذه األخرية ملا أعطت لنفسها حق التحلل من 

 بت فيها الس األعلى رد استبعادها للرسالة املشار النقطة القانونية اليت
إليه فإنها تكون بذلك غري متقيدة بقراره وخارقة بالتايل للفصل احملتج خبرقه 

 .فعرضت بذلك قرارها للنقض واإلبطال

 هلذه األسبـاب
 .وبصرف النظر عن باقي األسباب املستدل بها على النقض

القرار املطعون فيه املشار إليه قضى الس األعلى بنقض وإبطال 
أعاله، وإحالة الدعوى على حمكمة االستيناف بفاس للبت فيها من جديد طبقا 

 .للقانون وحتميل املطلوب يف النقض الصائر
كما قرر إثبات قراره هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر القرار املطعون 

 . فيه أو بطرته
ة املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلني

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئـة احلاكمة مرتكبة 
رئيسا وحممد ‐عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة االجتماعية:من السـادة 

الدردايب رئيس غرفة األحوال الشخصية واملرياث وأمحد بنكريان رئيس الغرفة 
فى مدرع رئيس الغرفة اإلدارية والطيب أجنار رئيس الغرفة التجارية ومصط

اجلنائية وحممد العالمي رئيس الغرفة املدنية القسم األول واملستشارين العريب 
عضوا مقررا واحلبيب بلقصري، ويوسف االدريسي، ومليكة ‐العلوي اليوسفي

اهيم بنزاهر، وعبد العزيز السالوي، واحلسن أوجموض، وعالل العبودي، وإبر
القفيفة، وحممد الصغري أجماض، وبوبكر بودي، ولطيفة رضا، ومليكة بنديان، 
وحسن مرسان، وأمحد دينية، وعبد احلميد سبيال، ومحيدو اكري، وفاطمة 
احلجاجي، واحلسن القادري، وحسن الزيرات، وعمر أزناي، وعبد الرمحان 

ضاء ومبحضر أع‐العاقل، وعمر األبيض، وحممد العيادي، وحممد بلعياشي، 
احملامي العام السيد أمحد بنيوسف ومبساعدة كاتب الضبط السيد أمحد 

 .إيبورك
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 قـرارات وتعـاليق
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 1327القـرار عـدد 
 2003/12/03املؤرخ يف 

 2003/2/3/816ملف جتاري عدد 
 

 اخللف – أطراف الدعوى –) نعم(طعن غري عادي –الطعن بإعادة النظر 
 )ال(

إن الطعن بإعادة النظر طعن غري عادي حصر القانون حق ممارسته ممن 
كانوا أطرافا يف القرار املطعون فيه بإعادة النظر أو ممن استدعي بصفة 

 .قانونية للمشاركة فيه دون خلفهم
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون، 
ث طبقا ألحكام الفصل بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء حب

 . من قانون املسطرة املدنية 363
حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 

 أن 712/1/01 يف امللف عدد 28/2/02حمكمة االستئناف مبراكش بتاريخ 
املطلوب حممد البهاليل تقدم مبقال مفاده أن املسمى حممد حلميين يشغل منه 

 الكائن بالسمارين قيسارية النري مراكش بسومة 49راء الدكان رقم على وجه الك
، وأنذره 1/3/97 درهم وتوقف عن أداء واجبات الكراء منذ 100شهرية قدرها 

باألداء بدون جدوى ومل يسلك مسطرة الصلح، والتمس احلكم بإفراغه منه هو 
ل يوم  درهم عن ك1000ومن يقوم مقامه حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها 

تأخري عن التنفيذ مث تقدم مبقال بإدخال ورثته يف الدعوى فأصدرت احملكمة 
االبتدائية حكما قضى بإفراغ املدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من الدكان 
موضوع النزاع ورفض باقي الطلبات، أيدته حمكمة االستئناف مبقتضى قرارها 

عن فيه عبد اإلله العانية  ط3242/92 يف امللف عدد 18/10/99 وتاريخ 3730عدد 
بإعادة النظر فأصدرت حمكمة االستئناف القرار املطعون فيه قضى بعدم قبول 
طلب إعادة النظر شكال وعلى الطالب بالصائر وحتويل الغرامة لفائدة اخلزينة 

    .العامة 
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 )وسيلتان حسب املقال(يف شأن الوسيلة الفريدة 
ن فيه فساد التعليل وخرق القانون حيث ينعى الطاعن على القرار املطعو

ع بدعوى أنه اعترب العارض ليس طرفا يف القرار املطلوب .ل. من ق478 و451
إعادة النظر فيه وحكم بعدم قبول طعنه بإعادة النظر مع أن العارض ليس 
أجنبيا عن القرار املطعون فيه بإعادة النظر إذ هذا األخري قضى على ورثة 

ميشي باإلفراغ ومن يقوم مقامهم والعارض بوصفه املكرتي اهلالك حممد حل
مشرتيا من اهلالك املذكور األصل التجاري مبقتضى عقد عريف مصادق على 

أن البيع عقد مبقتضاه "ع صريح يف .ل. من ق478توقيعه فإنه خلف له والفصل 
ملكية شيء أو حق يف مقابل مثن ) املشرتي(لآلخر ) البائع(ينقل أحد املتعاقدين 

فإذا كان من حق اهلالك ومن بعده ورثته يف أن "زم هذا األخري بدفعه له يلت
يطعنوا يف القرار القاضي عليه باإلفراغ بواسطة طلب إعادة النظر ألنهم كانوا 
طرفا فيه فإن هذا احلق قد انتقل إىل العارض بصفته مشرتيا لألصل التجاري 

 األخري أصبح مقررا لفائدة من البائع له امللك املذكور إذ ما كان مقررا هلذا
 451العارض بوصفه حل حمله عن طريق شراء األصل التجاري، كما أن الفصل 

ع ينص على أن قوة الشيء املقضى ال تثبت إال ملنطوق احلكم وال تقوم .ل.من ق
إال بالنسبة إىل ما جاء فيه أو ما يعترب نتيجة حتمية مباشرة له، وأن يكون الشيء 

ا سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وقائمة املطلوب هو نفس م
بني نفس اخلصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ويعترب يف حكم اخلصوم 
الذي كانوا أطرافا يف الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حني يباشرون حقوق من انتقلت 

قهذا الفصل يعترب اخللف كطرف يف " إليهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ
كم قضائي طرفا يف ذلك احلكم الذي صدر عن سلفه الذي انتقلت منه إليه ح

تلك احلقوق، والعارض حسب الفصل املكرر يعد طرفا يف القرار املطلوب 
إعادة النظر فيه باعتباره حل حمل اهلالك وبالتايل متوفرا على الصفة اليت 

 451فصلني تسمح له بتقدمي طلب إعادة النظر فخرق القرار املطعون فيه ال
 .ع وتعرض للنقض .ل. من ق478و

فإنه ميكن أن تكون األحكام "م .م. من ق402لكن، حيث إنه مبقتضى الفصل 
اليت ال تقبل الطعن بالتعرض واالستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا 
يف الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها، وحمكمة االستئناف 

ملطعون الذي تبني هلا أن الطاعن مل يكن طرفا يف القرار مصدرة القرار ا
ورثة حممد حلميين "االستئنايف املطعون فيه بإعادة النظر وأن أطرافه هم 

بوصفه مستأنفا عليه وال ذكر فيه ) املطلوب(بوصفهم مستأنفني وحممد البهاليل 
ر السم الطاعن وقضت بعد قبول طلب إعادة النظر الذي تقدم به ضد القرا

املذكور هلذه العلة مل خيرق قرارها أي مقتضى وعللته تعليال سليما وال موجب 
ع اللذين يهمان موضوع احلق الذي .ل. من ق478 و451لالستدالل بالفصلني 
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ينتقل من احمليل إىل احملال إليه وقوة الشيء املقتضى به يف حني أن األمر يف 
م حق .م. من ق402الفصل النازلة يتعلق بطعن غري عادي حصر القانون يف 

الطعن فيه بإعادة النظر يف األطراف الذين كانوا طرفا يف القرار املطعون فيه 
 .بإعادة النظر واحلال أن الطالب مل يكن من ضمنهم والوسيلتان على غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضى الس األعلى برفض الطلب، وحتميل الطالب الصائر 

لسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله  وبه صدر القرار وتلي باجل
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة . بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط 

عبد الرمحان مزور : من السية الباتول الناصري رئيسا واملستشارين السادة 
مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكالنيت وعبد الرمحان املصباحي 

ضر احملامي العام السيدة فاطمة احلالق ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة ومبح
 .فتيحة موجب

 
 الرئيس                املستشار املقرر                       الكاتبة
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 1327تعليق على القـرار عـدد 
 2003/12/03املؤرخ يف 

 2003/2/3/816ملف جتاري عدد 
 

لتزامات تنتج أثرها ال ما بني بأن اال"ع .ل. من ق229يقضي الفصل 
املتعاقدين فحسب ولكن أيضا بني ورثتهما وخلفائهما ما مل يكن العكس مصرحا 
به أو ناجتا عن طبيعة االلتزام أو عن القانون ومع ذلك فالورثة ال يلزمون إال يف 

، وحسب مقتضيات الفصل "حدود أموال الرتكة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم
لتزامات املربمة على وجه صحيح ال ينحصر أثرها بني متعاقديها املذكور فإن اال

اخللف (بل ميتد أثرها إىل خلفهما العام أو اخلاص وباملقابل فإن كل من ذكر 
حيلون حمل من استمدوا منه احلق يف حقوقه، ويرتتب ) العام  واخللف اخلاص

فيد منها عما ذكر أن الورثة حيلون حمل موروثهم يف احلقوق اليت كان يست
موروثهم قبل وفاته وتنتقل إليهم عن طريق اإلرث كل يف حدود حصته يف اإلرث 
متكنهم من التصرف فيها كما كان يتصرف فيها موروثهم، ونفس الشيء بالنسبة 
للخلف اخلاص الذي ينتقل إليه احلق بكل مقوماته من البائع له إليه ويصبح 

دا لعقد البيع الذي نقل إليه امللكية، بدوره حمقا يف التصرف فيه كمالك له استنا
ومؤدى هذا أن مركزه القانوين كمشرتي ال خيرج عن املركز القانوين للبائع له 
الذي تلقى منه هذا احلق حيث يصبح من حقه التمسك بكل الدفوع وممارسة 
كل املساطر والتصرفات اليت كان من حق البائع التمسك بها وممارستها للدفاع 

حله، وهذه املقتضيات ال تتعارض مع النازلة اليت صدر بشأنها عن حقه ومصا
القرار موضوع التعليق، ذلك أن ملخص الوقائع كما تضمنها القرار املذكور تهم 

مفادها أن الثاين يكرتي ) مكرتي(تقدم بدعوى ضد شخص آخر ) مكري(شخصا 
كرتي توقف من األول حمال معدا للتجارة اكتسب عليه األصل التجاري إال أن امل

عن أداء واجبات الكراء فأنذره املكري بأدائها بدون جدوى كما تقاعس عن 
ممارسة دعوى املصاحلة وبذلك أصبح حمتال والتمس احلكم بإفراغه هو ومن 
يقوم مقامه مث تقدم مبقال إصالحي بعد وفاة املكرتي التمس مبقتضاه إدخال 

 مبقتضاه للطلب أيدته ورثته فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما استجابت
حمكمة االستئناف مبقتضى قرار استئنايف كان موضوع طعن بإعادة النظر من 
طرف شخص سبق له أن اشرتى األصل التجاري موضوع النزاع قبل صدور 
احلكم بإفراغ ورثة املكرتي مركزا طعنه املذكور على أنه ليس أجنبيا عن القرار 

 بإفراغ ورثة املكرتي ومن يقوم مقامهم املطعون فيه بإعادة النظر، وأنه قضى
وأنه بوصفه مشرتيا من اهلالك املكرتي فإنه خلف خاص له وأنه إذا كان من حق 
املكرتي ومن بعده ورثته الطعن يف القرار القاضي عليهم باإلفراغ بإعادة النظر، 
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انتقل إليه بوصفه مشرتيا لألصل التجاري ) الطعن بإعادة النظر(فإن هذا احلق 
وضوع النزاع من البائع له وأن ما كان مقررا لفائدة هذا األخري أصبح مقررا م

لفائدة املشرتي بوصفه حل حمله عن طريق الشراء، ومن هذا املنطلق فإنه يعد 
طرفا يف القرار املطعون فيه بإعادة النظر، ومن هذه الزاوية فهو يتوفر على 

ة االستئناف اعتربته غري ذي الصفة لتقدمي الطعن بإعادة النظر، إال أن حمكم
صفة يف تقدمي الطعن بإعادة النظر، وهو ما يقتضي بعض التوضيح ذلك أن 
القرار املطعون فيه بإعادة النظر قضى بإفراغ املكرتي ومن يقوم مقامه من 

" ومن يقوم مقامه"احملل موضوع النزاع وورود هذه الصيغة يف القرار املذكور 
مشموال بالصيغة ) طالب إعادة النظر(املذكور جيعل املشرتي من املكرتي 

املذكورة ألنه يستمد تواجده باحملل موضوع النزاع من املكرتي احملكوم 
بإفراغه منه، ومؤدى هذا أن ما قضي به من إفراغ يطال أيضا املشرتي بوصفه 
خلفا له، وال شك أن مثل هذا القرار أضر به ألن بيده عقد شراء اشرتى مبقتضاه 

التجاري موضوع النزاع ومع ذلك مشل باإلفراغ لورود صيغة ومن يقوم األصل 
مقامه به، إال أن سلوكه ملسطرة إثارة الصعوبة يستشكل مبقتضاها تنفيذ القرار 
املذكور به أو تقدميه للطعن بتعرض الغري اخلارج عن اخلصومة لتوفره على 

تجنب وتاليف تنفيذ عقد شراء سليم شكال ومضمونا وغري منازع فيه كان كفيال ب
القرار املذكور يف حقه عن طريق إيقاف تنفيذ مقتضياته يف مواجهته أو إبطال 
مفعوله، إال أن عوض أن يسلك إحدى املسطرتني املذكورتني سلك مسطرة 

 من 402الطعن بإعادة النظر يف القرار املذكور مع أنه حسب مقتضيات الفصل 
يت ال تقبل الطعن بالتعرض أو االستئناف فإنه ميكن أن تكون األحكام ال"م .م.ق

موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا يف الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية 
وباالطالع على القرار االستئنايف املطعون فيه بإعادة النظر يلفى " للمشاركة فيها

أن أطرافه هم املكرتي يف شخص ورثته واملكري وال ذكر فيه لطالب إعادة 
وأن تضرره من القرار املطعون فيه بتضمينه لعبارة ومن يقوم مقامه النظر، 

واحلال أنه مشرتي ال جيعل منه طرفا مبفهوم الفصل املذكور يسمح له مبمارسة 
الطعن بإعادة النظر لتخلف شرط أساسي وهو أنه ال يعترب طرفا فيه، وهذا 

 .املبدأ كرسه القرار موضوع التعليق 

 عبد الرمحان مزور. ذ

 ئيس غرفة بالس األعلىر
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 573القـرار عـدد 
 2/6/2004املؤرخ يف 
 1220/4/1/2002ملف إداري عدد 

 
 عقد – نظام داخلي –الس الوطين هليئة املهندسني املعماريني 

 إعطاؤه الصبغة اإللزامية يف التعـامل بالنسبة للمهندس –منوذجي 
 –) ال(واعد القانونية  تضمينه عدة بنود تتعارض مع الق–) ال(والزبـون 

 )نعم(احرتام مبدأ تدرج القواعد القانونية 
إن الس الوطين هليئة املهندسني املعماريني بإحداث عقد منوذجي 
رابط بني املهندس وزبونه، وإعطائه الصبغة اإللزامية وتضمينه لعدة بنود 

سة تتعارض مع القواعد القانونية، وباألساس مع حرية ممارسة مهنة اهلند
املعمارية يكون قد خالف مبدأ تدرج القواعد القانونية الرامي إىل عدم 

 .جواز خمالفة القاعدة األدىن للقاعدة األعلى درجة
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون، 
 الغرفة اإلدارية إن

  طبقا للقانون املداولة وبعد

 ضد ‐عمال السلطةبسبب الشطط يف است–حيث يطعن برادة قمر باإللغاء 
مقرر الس الوطين هليئة املهندسني املعماريني احملدث ملا متت تسميته 
بالعقد النموذجي املوحد لتنظيم العالقة الرابطة بني املهندس وزبونه واملتضمن 

 واملتعلق بالبناء، وتعديل البناء 14/01/2001للبنود العامة، املصادق عليه بتاريخ 
لتجديد، وكذلك العقد امللحق املتضمن للبنود اخلاصة القائم والرتميم أو ا

واملصادق عليه بنفس التاريخ، ناعيا على املقرر املذكور عدم االختصاص 
 .وخمالفة القانون، وعيب السبب

 :  حول الوسيلة القائمة على خمالفة القانون 
حيث يعيب الطاعن على العقد النموذجي املطعون فيه أنه عندما وضع 

 اإلجبارية ألتعاب املهندس واشرتط اإلدالء بشهادة الوضعية املهنية التسعرية
للمهندس عند تقدميه لطلب احلصول على الرخصة إلجناز وحتقيق املشروع 

 من الدستور واملادة السابعة من 15املعماري يكون خالف القانون يف املادة 
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 هيئة املهندسني  املتعلق مبزاولة اهلندسة املعمارية وإحداث89‐16القانون رقم 
 من 9و6و2 من قانون االلتزامات والعقود واملواد 230املعماريني الوطنية واملادة 

 . املتعلق باملنافسة5/6/2000 املؤرخ يف 99‐06القانون رقم 
وحيث إن الس الوطين هليئة املهندسني املعماريني وكذا باقي املوجه 

 . ا بنسخة منهضدهم املقال مل جييبوا عنه رغم التوصل قانون
وحيث صح ما نعاه الطاعن على املقرر املطعون فيه، ذلك أن الس 
الوطين هليئة املهندسني املعماريني قام بإحداث للعقد النموذجي الرابط بني 
املهندس و زبونه وأصر على اخلصوص على إعطائه الصبغة اإللزامية يف 

 لعدة بنود تتعارض مع التعامل سواء بالنسبة للمهندس أو الزبناء وتضمينه
القواعد القانونية وبالذات حرية ممارسة مهنة اهلندسة املعمارية يف القطاع 

 منه، يف حني أن 4و2 وال سيما املادتني 89‐16اخلاص مبقتضى القانون رقم 
الس الوطين املذكور ال جيوز له أن يقيد ما أطلقه املشرع يف ظل القوانني 

" حرية املبادرة مضمونة"الدستور اليت تنص على أن  من 15وعلى رأسها املادة 
حتدد : " املتعلق باملنافسة اليت تنص على 99/06 من القانون رقم 2واملادة 

وكذلك ..." أسعار السلع و املنتوجات واخلدمات عن طريق املنافسة احلرة
حتظر األعمال املدبرة أو : " من نفس القانون اليت تنص على أنه 6املادة 

, اقيات أو االتفاقات أو التحالفات الصرحية أو الضمنية كيفما كان شكلهااالتف
وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو ميكن أن ترتتب عليها عرقلة 

يعد باطال " من نفس القانون على أنه 9ونصت املادة ..." املنافسة أو احلد منها
 7و6حمظورة تطبيقا للمادتني بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق مبمارسة 

 ". أعاله
وحيث إنه إذا كان ما قام به الس الوطين املطلوب يف الطعن قد اختذ 
يف إطار ما يعتربه نظاما داخليا، فانه جيب احرتام مبدأ تدرج القواعد القانونية 

 .فال جيوز للقاعدة األدىن أن ختالف األعلى درجة

 هلذه األسباب
 .إلغاء القرار املطعون فيه قضى الس األعلى ب

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 

السيد مصطفى املدرع واملستشارين ) القسم األول(من رئيس الغرفة  اإلدارية 
و احلجاجي فاطمة  ‐أمحيدو أكري‐عبد احلميد سبيال‐ضانالسادة حممد بورم

ومبحضر احملامي العام السيد عبد اجلواد الرايسي ومبساعدة كاتبة الضبط 
 .السيدة حفيظة الغراس
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 573تعليق على القـرار عـدد 
 2004/06/02املؤرخ يف 

 2002/1/4/1220امللف اإلداري عدد 
 

 :الوقائع 
 ضد ‐بسبب الشطط يف استعمال السلطة–اء طعن السيد برادة قمر باإللغ

مقرر الس الوطين هليئة املهندسني املعماريني الذي أحدث ما مسي بالعقد 
النموذجي املوحد لتنظيم العالقة الرابطة بني املهندس و زبونه واملتضمن 

 واملتعلق بالبناء، وتعديل البناء 14/01/2001للبنود العامة، املصادق عليه بتاريخ 
ائم والرتميم أو التجديد، وكذلك العقد امللحق املتضمن للبنود اخلاصة الق

واملصادق عليه بنفس التاريخ، ناعيا على املقرر املذكور، عدم االختصاص 
فصدر القرار موضوع التعليق القاضي بإلغاء . وخمالفة القانون وعيب السبب

 .القرار املطعون فيه
 :التعليق 

لصدد هو مدى قابلية قرار الس الوطين أول ما ميكن طرحه يف هذا ا
هليئة املهندسني املعماريني للطعن باإللغاء، ألن الس قد استعمل سلطات 
القانون العام،  وأحدث أثرا يف املراكز القانونية للمهندسني املعماريني، فهل حيق 

نه هلم أن يطعنوا يف هذا القرار، بالرغم من أنه مل يصدر عن سلطة إدارية، ولك
 .مع ذلك يكتسي طابع اإللزام ويتعرض املخالفون له لعقوبات وجزاءات

منذ البداية ميكننا التأكيد على أن هيئة املهندسني املعماريني احملدثة 
 املتعلق مبزاولة اهلندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسني 89.16بالقانون رقم 

ق حيوي شأنها شأن باقي املعماريني، قد أناط بها املشرع تنظيم وتسيري مرف
وبذلك فإن قراراتها تقبل الطعن ...املهن، كمهنة احملاماة، ومهنة الصيادلة

 .باإللغاء أمام القضاء اإلداري
وإذا سلمنا بأن الس الوطين هليئة املهندسني املعماريني يتوفر على كل 

لي الصالحيات لتقنني وضبط سري أعمال اهلندسة املعمارية، ووضع قانون داخ
 املنضوين حتت ملراقبة اخلدمات املقدمة من طرف املهندسني املعماريني

. لوائه، تالفيا لكل إخالل بقواعد املهنة وحفاظا على شرف وأخالقيات املمارسة
فإن ذلك كله ال ينزع عنه طابع املهنة احلرة املبين على حرية التفاوض والنقاش 
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تحقاتهم خصوصا وأنه من الواضح بني املهندسني وزبنائهم لتحديد أتعابهم ومس
 باألمر ختتلف يف أن التصاميم املعمارية املقدمة من طرف املهندسني املعنيني

طبيعتها وجودتها وما يلفها أحيانا من تعقيدات وما حتتاجه من إبراز للمواهب 
الفنية واجلوانب التقنية، ومن مث فإن هذه األتعاب واملستحقات ال ميكن أن 

وأنها تظل يف جانب كبري موضوع مناقشة وحوار . ري حمددة مسبقاتوضع هلا معاي
 .بني األطراف املتعاقدة

ويف هذا اإلطار فإن الس الوطين هليئة املهندسني وإن كانت له 
الصالحية حبكم مهامه ومسؤولياته لوضع عقد منوذجي يغطي أغلب الثغرات 

ه فيما يرجع ملشكل األتعاب وحييط بكل النقاط املهمة يف العالقة التعاقدية، فإن
واملستحقات فإن إقدامه على حتديد سقف معني ملا يستحقه املهندس مقدما 
يكتسي نوعا من اإللزام ويشكل تدخال إراديا يف هذه العالقة التعاقدية، مما يعين 
أن الس الوطين هليئة املهندسني قد حل حمل املشرع وحد مما أطلقه 

 من الدستور اليت تنص على أن 15لى رأسها املادة املشرع يف ظل القوانني وع
 املتعلق باملنافسة 99/06 من القانون رقم 2واملادة " حرية املبادرة مضمونة"

حتدد أسعار السلع واملنتوجات واخلدمات عن طريق "اليت تنص على أن 
حتظر : " من نفس القانون اليت تنص على أنه 6وكذلك املادة ..." املنافسة احلرة

عمال املدبرة أو االتفاقيات أو االتفاقات أو التحالفات الصرحية أو الضمنية األ
كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو ميكن أن ترتتب 

 من نفس القانون على أنه 9ونصت املادة ". عليها عرقلة املنافسة أو احلد منها
اقية تتعلق مبمارسة حمظورة تطبيقا يعد باطال بقوة القانون كل التزام أو اتف"

 ..." أعاله7و6للمادتني 
وملا كان ما قام به الس الوطين فيما اختذه يف إطار ما اعتربه نظاما 
داخليا، بوضع عقد منوذجي، دون أن يأخذ بعني االعتبار مبدأ تدرج القواعد 

.  درجةالقانونية الذي يقضي بأنه ال جيوز للقاعدة األدىن أن ختالف األعلى
 .وهذه النتيجة هي اليت انتهى إليها القرار موضوع التعليق

 امحيدو أكري. د

 رئيس غرفة بالس األعلى
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 574  القـرار عـدد
 2/6/2004املؤرخ يف 
 2291/4/1/2002ملف إداري عدد 

 
جمال  ‐ مدلول احللول‐سلطة حملية ‐ اختصاصات رئيس اجلماعة

 )ال(التنظيم املايل 
ل السلطة احمللية حمل رؤساء اجلماعات احمللية، الوارد إن مدلول حلو

 املتعلق بالتنظيم اجلماعي إمنا يقتصر 30/9/1976 من ظهري 49يف املادة 
على اختصاصات رؤساء االس اجلماعية يف تنفيذ قرارات الس و 
اختاذ التدابري الالزمة لذلك، وممارسة الشرطة اإلدارية والسهر على 

ني واألنظمة املتعلقة بها يف جمال النظافة واإلنارة العمومية تنفيذ القوان
ومراقبة املباين والصحة العامة وما شابه ذلك، دون أن يتعدى ذلك إىل 
جمال التنظيم املايل، وعلى اخلصوص صرف النفقات العمومية، بناء على 

 املتعلق 30/9/1976 املؤرخ يف 1‐76‐584مقتضيـات الظهيـر رقم 
 .ملايل للجماعات احملليةبالتنظيم ا

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون، 

 :يف الشكل 
 من طرف قابض كلميم للحكم 1/11/2002حيث إن االستئناف املقدم يف 

 2001‐255 يف امللف رقم 4/7/2002الصادر عن احملكمة اإلدارية بأكادير بتاريخ 
 .روعيت شروط قبولهش مقدم يف الظرف والشكل املطلوبني قانونا و

 :يف اجلوهر 
 من طرف عياد فكيح متصرف 14/11/2001حيث إنه مبقال مقدم يف 

 إلغاء قرار ‐بسبب الشطط يف استعمال السلطة‐مساعد ببلدية كلميم يطلب
قابض مدينة كلميم برفض صرف حواالت رواتبه الشهرية رغم محلها لتأشرية 

 1976 من ظهري 49قا للفصل وف‐السلطة احمللية اليت اضطرت إىل احللول
حمل رئيس الس البلدي الذي رفض التأشري على ‐املتعلق بالتنظيم اجلماعي

تلك احلواالت، موضحا أن رئيس الس البلدي قام بتوقيف راتبه بدون عذر 
، رغم أن صالحية توقيف رواتب الفئة اليت ينتمي إليها من 1999قانوين منذ يونيو 
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ة وليس رئيس الس البلدي، وقد بادرت السلطات اختصاص وزير الداخلي
الوصية إىل مكاتبة رئيس الس البلدي قصد اإلفراج عن راتبه لكن دون 

 املشار إليه بعد أن راسلت قابض 49جدوى، فقامت بتطبيق مقتضيات الفصل 
كلميم من أجل صرف الراتب احملتجز إال أنه امتنع بعلة أن السلطة احمللية ال 

يف احللول حمل اآلمر بالصرف الذي هو رئيس الس البلدي فصدر حق هلا 
احلكم املستأنف على القابض البلدي بتسوية الوضعية املالية للطاعن وذلك 

 .بصرف حواالته املؤشر عليها من طرف السلطة احمللية
 :حول الوسيلة األوىل 

دة حيث يعيب املستأنف على احلكم املستأنف سوء تفسري مقتضيات املا
 اخلاص بالتنظيم اجلماعي ملا أعطى ملدلول احللول 30/9/1976 من ظهري 49

الوارد يف املادة املذكورة مدلوال عاما ال يستقيم مع قواعد التفسري املعمول بها 
 ميز بني التنظيم 30/9/76قانونا، خاصة أن التنظيم اجلماعي الصادر يف 

ية اإلدارية وبني التنظيم املايل اجلماعي أي التنظيم اجلماعة احمللية من الناح
هلذه اجلماعات، وخصص للتنظيم اجلماعي قانونا منفردا، يف حني خصص 

 وإن كان 49للتنظيم املايل قوانني خاصة به، وأن مبدأ احللول املذكور يف املادة 
ورد بعبارة عامة فهو يقتصر على احلق يف القيام باألعمال املخولة للمجالس 

ن الشرطة اإلدارية ال غري واليت كانت تدخل من قبل صدور املنتخبة يف ميدا
ظهري التنظيم اجلماعي يف صميم اختصاصات السلطة احمللية وبذلك فإن 
احلكم املستأنف عندما اعترب أن تنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية وصرف رواتب 

 وما 44املوظفني يدخل ضمن اختصاصات االس اجلماعية طبقا للفصل 
 ومن مت فإن حق احللول جاء عاما وال ميكن تقيده، 30/9/1976ن قانون بعده م

 . ويعرضه لإللغاء49يكون قد فسر تفسريا خاطئا املادة 
حيث توصل املدعي املستأنف عليه بنسخة من املقال االستئنايف ومل يدل 

 .بأي جواب
حيث، صح ما نعاه املستأنف على احلكم املستأنف، ذلك أن مدلول 

 حول التنظيم اجلماعي الذي 30/9/1976 من ظهري 49لوارد يف املادة احللول ا
كان ساري املفعول بتاريخ القرار املطلوب إلغاؤه، يقتصر على اختصاصات 
رؤساء االس اجلماعية يف تنفيذ قرارات االس واختاذ التدابري الالزمة 

ألنظمة املتعلقة لذلك وممارسة الشرطة اإلدارية والسهر على تنفيذ القوانني وا
بها يف جمال النظافة واإلنارة العمومية ومراقبة املباين والصحة العامة وما شابه 

 السابق حلوال مطلقا بل هو 49ذلك، وليس احللول املنصوص عليه يف الفصل 
حلول مقيد بالنصوص اخلاصة وبالذات يف جمال صرف النفقات العمومية بناء 

املتعلق بالتنظيم املايل ) 1976‐9‐30  (1‐76‐584على مقتضيات الظهري رقم 
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 منه الذي كان خيول للعامل اختصاصا 14للجماعات احمللية وخاصة الفصل 
حمدودا واستثنائيا يف املصادقة مؤقتا على ميزانية مجاعة قروية إذا مل يصادق 

بسن ) 76‐9‐30 (2‐76‐576عليها قبل بداية السنة املالية، مث املرسوم رقم 
 منه يف فقرته 46حملاسبة اجلماعات احمللية، الذي ينص الفصل نظام عام 

الذي حتدث أو تثبت ) l'acte(األوىل على أن االلتزام بالنفقة العمومية هو الرسم 
املنازعة يف النازلة تتعلق (مبوجبه اجلماعة احمللية التزاما يرتتب عنه حتمل 

 بصيغة احلصر 46وتنص الفقرة الثانية من نفس الفصل ) برفض صرف راتب
 إال من طرف اآلمر ‐أي بااللتزام بالنفقة‐وال ميكن التعهد به: "على ما يلي 

 الذي سبقت 1‐76‐584 من الظهري رقم 2وحسب نص الفصل ..." بالصرف
) الس البلدي كلميم(اإلشارة إليه فإن اآلمر بالصرف بالنسبة لس بلدي 

تربت أن حلول العامل حمل هو رئيس ذلك الس، وأن احملكمة عندما اع
رئيس الس اجلماعي هو حلول مطلق تكون قد خرقت القانون وخاصة 

 من املرسوم املتعلق بسن نظام عام حملاسبة 46الفقرة الثانية من الفصل 
 .اجلماعات احمللية املشار إليه أعاله

 هلذه األسباب
 .بقضى الس األعلى بإلغاء احلكم املستأنف وتصديا برفض الطل

وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 

السيد مصطفى مدرع واملستشارين ) القسم األول(من رئيس الغرفة اإلدارية 
واحلجاجي فاطمة ‐ أكريامحيدو‐عبد احلميد سبيال‐حممد بورمضان: السادة

ومبحضر احملامي العام السيد عبد اجلواد الرايسي ومبساعدة كاتبة الضبط 
 .السيدة حفيظة الغراس
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 574 تعليق على القـرار عـدد 
 2004/06/02املؤرخ يف 

 2002/1/4/2291ملف إداري عدد 
 

 :ملخص الوقائع 
بلدية كلميم  تقدم السيد عياد فكيح متصرف مساعد ب14/11/2001بتاريخ 

إىل احملكمة اإلدارية مبقال يطلب بواسطته إلغاء قرار قابض كلميم برفض 
صرف حواالت رواتبه الشهرية رغم محلها لتأشرية السلطة احمللية اليت 

 املتعلق بالتنظيم 1976 من ظهري 49وفقا للفصل ‐اضطرت إىل احللول
.  تلك احلواالت حمل رئيس الس البلدي الذي رفض التأشري على‐اجلماعي

وأثار القابض مجلة من الدفوع أهمها أن حق احللول املمنوح  للسلطة احمللية 
 من الظهري املذكور ليس عاما، وال ينطبق على اال 49الوارد يف الفصل 

املايل، بل هو حمدود يف اال اإلداري ليس إال، ورغم تلك الدفوع فإن احملكمة 
تربت احللول الوارد يف الفصل املذكور جاء عاما اإلدارية استجابت للطلب، واع

 .وال ميكن تقييده
 :التعليق 

منذ البداية، جيب التأكيد على أن احللول وسيلة تسمح لسلطة الوصاية أن 
حتل حمل السلطة الالمركزية، وتعترب هذه الوسيلة وجها من أوجه الرقابة 

لية املنتخبة اإلدارية اليت متارسها سلطات الدولة على السلطات احمل
واملؤسسات العمومية ؛ وسلطة احللول اليت تتواجد عادة يف الوصاية على 
اجلماعات احمللية تأخذ أشكاال متنوعة، قد تكون إدارية، وقد تكون 

وحنن من أجل التوضيح والتبسيط سنكتفي يف هذا التعليق، بالفرضية ....مالية
 من امليثاق 49نص عليها الفصل التقليدية اليت تطبق فيها تقنية احللول واليت 

إذا رفض رئيس الس اجلماعي أو "، حيث نص على أنه 1976اجلماعي لسنة  
امتنع من القيام باألعمال الواجبة عليه مبقتضى القانون جاز للسلطة املختصة 

وقد نص املشرع على ". بعد التماسها منه الوفاء بواجبه القيام بها بصفة تلقائية
 بهدف احلد من حاالت الرفض أو التقاعس يف ممارسة اإلمكانيةهذه 

االختصاصات املخولة لرئيس الس اجلماعي خصوصا فيما يتعلق بالنظام 
 .العام
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وبالرجوع إىل احلكم موضوع التعليق، يتضح أن احملكمة اإلدارية بأكادير 
ق  املتعلق بامليثا1976.09.30 من ظهري 49اعتربت حق احللول الوارد يف الفصل 

 .اجلماعي جاء عاما وال ميكن تقييده
لكن، إن احملكمة بتفسريها ملقتضيات الفصل املذكور وإعطائه مدلوال 

 قد اعتمدت يف حكمها على أساس قانوين غري سليم ‐يف نظرنا–عاما، تكون 
وبالتايل يبقى تعليلها غري مستساغ وال يستقيم حىت مع أبسط قواعد التفسري 

 :لك لالعتبارات اآلتيـة املعمول بها قانونا وذ
 قد ميز بني التنظيم 1976.09.30أن ميثاق التنظيم اجلماعي الصادر يف  ‐1

اجلماعي من الناحية اإلدارية، كمؤسسة دستورية، ومن الناحية املالية هلذه 
هو الظهري الشريف : اجلماعات، وهكذا، خصص للتنظيم اجلماعي قانونا منفردا 

الظهري الشريف : للتنظيم املايل القوانني التالية  يف حني خصص 1.76.583رقم 
 املتعلقان بالتنظيم املايل للجماعات 2.76.575 واملرسوم رقم 1.76.584رقم 

 بشأن نظام احملاسبة للجماعات 2.76.576احمللية وهيئاتها، مث املرسوم رقم 
ام  بشأن مراقبة صحة االلتز2.76.577احمللية وهيئاتها، وأخريا املرسوم رقم 

فتحدث ظهري التنظيم اجلماعي . بالنفقات اخلاصة باجلماعات احمللية وهيئاتها
تكوين املكتب، توقيف وحل الس، (يف اجلزء األول منه عن الس اجلماعي 

 ).اخل...تالتسيري، االختصاصا
ويف اجلزء الثاين حتدث عن اختصاصات رئيس الس والسلطة احمللية، 

 38 صالحيات رئيس الس البلدي يف الفصول من وبعد أن عدد جمموعة من
 فنقل لرؤساء االس اجلماعية السلطات اليت كانت 44 جاء الفصل 43إىل 

خمولة للباشوات والقواد يف ميدان الشرطة اإلدارية، وكذا املهام املسندة هلم 
مبوجب النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها فأصبح رئيس الس 

ميارس مهمة الشرطة اإلدارية، وباملقابل أناط السلطة احمللية مهمة اجلماعي 
القيام بدور الشرطة القضائية للمحافظة على النظام واألمن العام داخل تراب 
اجلماعة،  واحتفظ هلا باالختصاصات املسندة إليها مبوجب النصوص 

لى سبيل التشريعية والتنظيمية املعمول بها يف جمموعة من امليادين عددها ع
 ).2 الفقرة 44الفصل . (احلصر

 مهمة ضابط احلالة املدنية إىل رئيس الس 45وبعد أن أسند الفصل 
اجلماعي وإمكانية تويل تنفيذ التدابري الرامية إىل استباب األمن أو ضمان سالمة 
املرور والصحة واحملافظة على الصحة العمومية الداخلة يف اختصاصاته 

ق يف أن يطلب من السلطة احمللية املختصة استخدام وله احل) 46الفصل (
 ).48الفصل (القوة العمومية قصد ضمان احرتام قراراته 
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إذا رفض رئيس " الذي نص على أنه 49بعد هذا التفصيل جاء الفصل 
الس اجلماعي أو امتنع من القيام باألعمال الواجبة عليه مبقتضى القانون 

 ".اسها منه الوفاء بواجبه القيام بها بصفة تلقائيةجاز للسلطة املختصة بعد التم
إن مبدأ احللول الوارد يف الفصل املذكور وإن كان واردا بعبارة عامة فهو 
يقتصر على احلق يف القيام باألعمال املخولة للمجالس املنتخبة يف ميدان 

يف الشرطة اإلدارية ال غري، ألن الفهم السليم ملقتضيات الفصل املذكور يتجلى 
انصراف إرادة املشرع إىل أن مهام الشرطة اإلدارية وإن كانت قد انتقلت 
مبقتضى هذا القانون إىل رؤساء االس اجلماعية، فإن السلطة احمللية يبقى 

 بعد أن تلتمس ‐هلا احلق يف حالة تقاعس رؤساء االس عن القيام مبهامهم
 املهمة نظرا لكفاءتها  أن تتوىل بنفسها هذه‐منهم القيام بها بدون جدوى

 .وجتربتها السابقة يف األمور املتعلقة حبفظ النظام العام واألمن العام
 للقول بأن حق السلطة 49إن التوسع يف تفسري مقتضيات الفصل ‐2

احمللية يف احللول يشمل مجيع األعمال الداخلة يف اختصاصات رؤساء االس 
فس الوقت إذ يؤدي بنا إىل النتائج املنتخبة، هو تفسري غري صائب وخطري يف ن

 :اآلتية 
إفراغ ظهري التنظيم اجلماعي من حمتواه كليا، إذ كيف تتحدث عن ‐أ

االستقالل املايل واملعنوي، واحلق يف تدبري الشأن احمللي، ومسؤولية مسريه، إن 
حنن اعتمدنا هذا التفسري الذي جيعل من السلطة احمللية رقيبا على كل أعمال 

 املنتخبة بل مؤثرا وموجها ألعمال هذه األخرية وهو ما يتناقض وهدف االس
 .املشرع من االستقالل الذي منحه إياها وليجعله بدون فائدة

على املستوى العملي، فإن انعدام منح حرية اختاذ القرار، جيعل يد ‐ب
رؤساء االس مشلولة وسلبية، مع أن املشرع محلها مسؤولية أخطائها سواء يف 

فكيف يسمح للسلطة احمللية بالتأثري على اآلمر . اال اإلداري أو املايل
بالصرف، يف حني أن من يتحمل املسؤولية عن ذلك هو اآلمر بالصرف، احملدد 

 .مبقتضى القانون يف شخص رئيس الس اجلماعي والقابض
مث إذا فرضنا جدال أن من حق السلطة احمللية أن حتل يف مجيع األعمال ‐3

 فإن هذا 1.76.583اليت  أنيطت لرؤساء االس اجلماعية مبقتضى الظهري عدد 
احللول لن خيرج عن االختصاصات الواردة يف نطاق هذا القانون بالذات وبالتايل 

وهذا ينطبق . ما استثين بغريه من القوانني يبقى بعيدا على أن يشمله احللول
حلوالة يعد تنفيذا لنفقة من طرف على نازلة القرار موضوع التعليق، ألن صرف ا

القابض وهي عملية من عمليات امليزانية اليت تقننها نصوص خاصة بالتنظيم 
املايل اليت جاءت مستقلة عن النص املتعلق بالتنظيم اإلداري الوارد ضمنه 

مث إن كانت القراءة السطحية للفصل املذكور تفيد أنه قد ورد . 49الفصل 
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سري الذي اعتمد حكم احملكمة اإلدارية بأكادير، فإن بصيغة العموم وهو التف
هو اللفظ "القواعد الفقهية يف استنباط األحكام من أصوهلا تفرض أن العام 

ال يؤخذ على عمومه إال يف حالة ما " املستغرق لكل ما يصلح له من غري حصر
لفظة واحلكم االبتدائي ملا أخذ ب. مل يرد خاص يقيده وهو أمر ينتفي يف موضوعنا

الواردة يف الفصل على عمومها ليستنتج تبعا لذلك أن كل " كل األعمال"
اختصاصات رؤساء االس اجلماعية ميكن أن تكون حمال حللول السلطة 

مبا فيها العمليات املالية املتعلقة بامليزانية يكون قد جتاهل أو غابت . احمللية
كلها جاءت ) راسيمظهري  وثالثة م(عن نظره مقتضيات التنظيم املايل 

خمصصة ومستثنية وبالتايل مقيدة ملا ورد يف ظهري التنظيم اجلماعي، وهنا ال 
يسع اال للدخول يف تفاصيل ما يتعلق باحملاسبة العمومية واآلمرين 
بالصرف، فيمكن القول يف كلمة واحدة أن املؤهل الوحيد للقيام بالعمليات 

 من 2الصرف حسب ما هو حمدد يف الفصل املالية للجماعات احمللية هو اآلمر ب
أي رئيس الس اجلماعي فيما خيص اجلماعات  (1.76.584الظهري قم 

 2.76.576 من املرسوم 16ونفس املعىن أكده الفصل ..) احلضرية والقروية
وبذلك فإن اآلمر بالصرف والقابض هما . املتعلق بنظام احملاسبة العمومية

 جمال إلصباغها على غري من حدد، ألن يف ذلك املؤهالن مبقتضى القانون وال
وإذا كان األمر . حتوير إلرادة املشرع وحتميل النص القانوين أكثر من نطاقه

كذلك فإن القرار موضوع التعليق صحح ما انتهى إليه احلكم الصادر عن 
 .احملكمة اإلدارية بأكادير، وأعاد األمور  إىل وضعها السليم

 امحيدو أكري. د

 غرفة بالس األعلىرئيس 



 

294 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائيحمفوظة  مجيع  احلقوق ©  ‐  62  العدد  ‐  2004دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

  257القـرار عـدد 
 2003/02/04املؤرخ يف 

 99/14192امللف اجلنائي عدد 
 

  حجيتها–حماضر املياه والغابات 
إذا كان مبلغ الذعرية وتعويض اخلسائر يفوق ماهو منصوص عليه يف 

 فإنه يتعني أن حترر احملاضر 1917 أكتوبر 10 من ظهري 65الفصل 
 طرف عونني اثنني تابعني إلدارة املياه والغابات وليس والتقارير وتوقع من

من طرف عون واحد، والقرار الذي خيالف تلك املقتضيات يتعرض 
 .للنقض

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون، 
نظرا لعريضة النقض املدىل بها من لدن طالب النقض أعاله بواسطة  

امي بهيئة تطوان واملقبول للرتافع أمام األستاذ حممد بوزملاط اليعقويب احمل
 .الس األعلى

 65يف شأن وسيلة النقض األوىل املتخذة من خرق القانون خبرق الفصل  
 ؛ ذلك أنه إذا كان املبلغ اإلمجايل املطلوب من طرف 10/10/1917من ظهري 

إدارة املياه والغابات يفوق عشرة آالف فرنك فإنه يتعني حترير احملضر من 
ف عونني اثنني، وإذا علمنا أن املبلغ املطلوب يف احملضر املعتمد يف القرار طر

املطعون فيه قد فاق عشرة آالف فرنك يكون القرار قد خرق مقتضيات الفقرة 
 .الثانية من الفصل املذكور ويتعرض للنقض

  من قانون املسطرة اجلنائية،352 و 347بناء على الفصلني 
 والفقرة الثانية من 347السابعة من الفصل حيث إنه مبقتضى الفقرة  

 من القانون املذكور جيب أن يكون كل حكم أو قرار معلال من 352الفصل 
 .الناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان باطال وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه

 املعدل 10/10/1917 من ظهري 65حيث إن الفقرة الثانية من الفصل  
 يشرتط يف التقارير اليت حيررها الضباط أو املوظفون 1949يل  أبر15بظهري 

التابعون إلدارة املياه والغابات يف شأن التثبت من املخالفات املرتكبة من 
األشخاص ضد األمالك التابعة للمياه والغابات أن يكونا اثنني إذا كانت 
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 ذعرية املخالفات تؤدي إىل احلكم بأداء مبلغ يتجاوز عشرة آالف فرنك بني
وتعويض اخلسائر كيفما كان القدر الذي ميكن أن ترفع إليه األحكام الصادرة 

 .مبجموعها
وحيث إنه بالرجوع إىل تنصيصات القرار املطعون فيه فإن املبلغ  

 من ظهري 65احملكوم به ضد الطاعن يفوق املبلغ املنصوص عليه يف الفصل 
حملرر من طرف مديرية املياه  واحلال أن حمضر أو تقرير اجلنحة ا10/10/1917

 صحيفة دفرت تقييد 847/97والغابات واحملافظة على الرتبة، التقرير عدد 
 األمر 09/8/1997 حمرر وموقع من طرف عون تقين واحد بتاريخ 41/62اجلنحة 

 املشار إليه ويعرض القرار املطعون فيه 65الذي خيالف مقتضيات الفصل 
 .للنقض

 هلذه األسباب
 .ظر عن باقي الوسائل املستدل بها على النقضوبصرف الن

قضى بنقض وإبطال القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة االستئناف  
 وبإحالة 608/99:  يف امللف اجلنحي عدد 1999بتطوان بتاريخ عاشر ماي 

القضية على نفس احملكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي مرتكبة من 
حة األطراف وحلسن سري العدالة وبرد املبلغ املودع هيئة أخرى رعيا ملصل

 .ملودعه وبالصائر على اخلزينة
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله  

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض 
يس السيد عبد الوهاب اعبابو بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من الرئ

رئيس الغرفة االجتماعية ومن السيد حممد العزوزي رئيس الغرفة اجلنائية ومن 
حممد جربان مقررا واحلبيب بلبصري ويوسف اإلدريسي : السادة املستشارين 

وسعيد نظام ومليكة بنزاهري والطيب معرويف وفاطمة الزهراء عبدالوي واملالكي 
العام السيد احممد احلمداوي ومبساعدة كاتبة الضبط محو ومبحضر احملامي 
 .السيدة جوهري سعيدة

 
         الكاتب        املستشار املقرر         الرئيس
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 257تعليق على القـرار عـدد 
 2003/02/04املؤرخ يف 

 99/14192امللف اجلنائي عدد 
 

الكامل  بالنص 31 من السنة 148طلعت جملة القضاء والقانون يف عددها 
 عن الغرفتني االجتماعية 04/02/2003 الصادر بتاريخ 257/6: للقرار عدد

 ، وهو القرار الذي 14192/99: واجلنائية بالس األعلى يف امللف اجلنحي عدد
عزز سجل العمل القضائي باجتهاد جديد تتحدد مبقتضاه حجية احملضر 

ذعرية والتعويض عن اخلسائر احملرر بشأن املخالفة الغابوية اليت تتجاوز قيمة ال
 10 من ظهري 65؛ وذلك يف إطار الفصل 1املرتتبة عنها مبلغ عشرة آالف فرنك

 . املتعلق حبفظ الغابات واستغالهلا1917أكتوبر 
وبكل بساطة فإن االجتهاد املذكور انتهى إىل أن القرار الذي يستند إىل 

ه والغابات رغم جتاوز حمضر حمرر وموقع من طرف عون واحد تابع إلدارة امليا
جمموع الذعرية والتعويض احملددتني به مبلغ عشرة آالف فرنك يكون خمالفا 

 .للقانون ومعرضا للنقض
غري أن هذا االجتهاد ال خيلو يف مبدئه من مالحظات انطالقا من القواعد 
العامة يف إثبات اجلرائم من جهة وانطالقا من القواعد اخلاصة بإثبات 

ابوية من جهة أخرى ، وهو ما يستدعي التعليق عليه ضمن املخالفات الغ
 :احملاور التالية

األحكام العامة إلثبات املخالفات الغابوية بني قواعد املسطرة اجلنائية 
 .1917 أكتوبر 10ونصوص ظهري 

ضوابط حمضر املخالفة الغابوية املتضمن ملا يفوق عشرة آالف فرنك بني 
 .ذعرية وتعويض

الفة الغابوية املتضمن ملا يفوق عشرة آالف فرنك بني حجية حمضر املخ
 .ذعرية وتعويض

                                                           
 08 تغييرات بمقتضى ظهير 10/10/1917طرأت على الذعيرة المنصوص عليها في ظهير : مالحظة  1

  الموافق لتاريخ1411 جمادى األخيرة 15بمقتضى ظهير  و20/6/1953 الموافق لتاريخ 1372شوال 
 جمـيع 01/01/1991ابتداء من ) 10( الذي نص على أن تضرب في عشر مرات 02/01/1991

 40 ، 38 ، 36 ، 35 ، 34 ، 32 ، 31 ، 27 ، 23 ، 14 ، 13: الغرامات المنصوص عليها في الفصول
  .67 و 55 ، 53 ، 52 ، 48، 
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 .حجية احملضر احملرر واملوقع من طرف عونني اثنني‐أ
 . حجية احملضر احملرر واملوقع من طرف عون واحد‐ب

هل يعترب احلكم املبين على حمضر املخالفة املتضمن ألكثر من عشرة 
واملوقع من طرف عون واحد خمالفا آالف فرنك بني ذعرية وتعويض احملرر 

 للقانون؟

 األحكام العامة إلثبات املخالفات الغابوية بني قواعد: أوال 
 .1917 أكتوبر 10 املسطرة اجلنائية ونصوص ظهري 

ينبغي التوضيح مبدئيا أن اإلثبات حر يف امليدان اجلنائي وأن مبدأ اإلثبات 
إال ما استثين بنص خاص ؛ ومعىن احلر هذا هو القاعدة األصل يف مجيع اجلرائم 

ذلك أن احملكمة حرة يف استخالص قناعتها من أي وسيلة إثبات اطمأنت إليها 
بشرط أن تكون مربرة قانونا وواقعا لقناعتها إال إذا كانت اجلرمية ختضع يف 
تدليلها ملبدأ اإلثبات املقيد فإنه يتعني عليها حينئذ التقيد باألدلة املقررة نصا 

ولقد كرس املشرع . اعتبار منها ملا عداها من األدلة مهما كانت قوتهامن غري 
 من قانون املسطرة اجلنائية اليت تنص على أنه 286هذا املقتضى يف املادة 

ميكن إثبات اجلرائم بأية وسيلة من وساءل اإلثبات ما عدا يف األحوال اليت يقضي 
يم وجيب أن يتضمن القانون خبالف ذلك وحيكم القاضي حسب اقتناعه الصم

 .365 من املادة 8املقرر ما يربر اقتناع القاضي وفقا للبند رقم 
من هذا املنطلق يوضع التساؤل حول إثبات املخالفات الغابوية املنصوص 

 وما إذا كان هذا النوع من اجلرائم خيضع للمبدأ 10/10/1917عليها يف ظهري 
نه يتعني تطبيق نظام خاص بشأن  أعاله أم أ286العام املنصوص عليه يف املادة 

 .ذلك
إن املنطق يف اجلواب عما يضعه هذا التساؤل من استفهام يقتضي اعتبار 
خصوصية األحكام املنظمة جلرائم االعتداء على الغابة وهي األحكام الواردة يف 

وعليه فإن الظاهر من نصوص الباب التاسع من الظهري  . 10/10/1917ظهري 
أن قواعد إثبات هذا "" يف إثبات املخالفات"" حتت عنوان املذكور والذي جاء 

 . من الظهري املذكور69 إىل 57النوع من اجلرائم قد تضمنتها الفصول من 
 قد نص صراحة على أن 58ووقوفا عند هذه الفصول يتبني أن الفصل 

املخالفات املتعلقة بالغابات تثبت إما بتقرير وإما بشهادة الشهود إن مل يكن 
 61كما يتضح أن الفصل .  تقرير أو وجد التقرير ولكن ألفي ناقصا غري كافهناك

نص على أنه بإمكان القائمني خبدمة الغابة تثقيف الدواب اليت يعثرون عليها 
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بالغابة وكذا اآلالت اليت تلفى بيد املخالفني وعرباتهم وبهائمهم كيفما كانت 
  ويعقلون ذلك عليهم وهلم أن يقتفوا أثر األشياء

املأخوذة من الغابة إىل أن يقفوا على عينها باحملل الذي نقلت إليه ولو كان 
احملل املذكور إمنا دلتهم عليه بعض الدالئل أو بشهادة أو غلب سببها على 

 .ظنهم أنها فيه وما يعثرون عليه يعقلونه
من خالل هذه املقتضيات ميكن القول بأن املخالفات الغابوية قد تثبت  

وقد تثبت . وان املياه والغابات بشرط أن تكون كافية وغري ناقصةمبحاضر أع
بشهادة الشهود يف حالة عدم وجود حمضر املخالفة أو يف حالة وجوده ناقصا 

 من 60وغري كاف، كأن يكون مفتقرا إلحدى الشروط املنصوص عليها يف الفصل 
لعربات أو وقد تثبت بالقرائن املستمدة من واقعة حجز البهائم أو ا. الظهري

اآلالت املستعملة يف ارتكاب املخالفة أو من واقعة تقفي آثار نقل األشياء 
 .املأخوذة من الغابة من مكان أخذها إىل احملل الذي وضعت فيه

والنتيجة مما ذكر أن جرائم الغابة ال ختضع يف إثباتها ألي تقييد    مادام  
بات أو بواسطة الشهود أو تدليلها ممكنا بواسطة حماضر مأموري املياه والغا

بواسطة القرائن وهو ما يعين خضوع هذا النوع من اجلرائم للمبدأ املنصوص 
 . من قانون املسطرة اجلنائية286عليه يف املادة 

وعلى هذا األساس فإن احملكمة غري مقيدة يف إثبات املخالفات الغابوية  
نعدم هذا احملضر أو كان مبحضر إدارة املياه والغابات حبيث يتعني عليها  إذا ا

مفتقرا لشرط أو أكثر من شروطه أن تركن إىل باقي الوسائل املمكنة كشهادة 
الشهود إن وجدت أو القرائن إن توفرت وإال وصف قرارها بالقصور يف التسبيب 

 .وتعرض للنقض واإلبطال
 ضوابط حمضر املخالفة الغابوية املتضمن ألكثر : ثانيا 

 . ذعرية وتعويضمن عشرة آالف فرنك بني
ورد النص على الضوابط اليت جيب توفرها يف حمضر املخالفة املتضمن 

 من ظهري 65 و 60ألكثر من عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض يف الفصلني 
 على أن رؤساء وموظفي الغابات واملياه 60فقد نص الفصل . 10/10/1917

ميضون عليها وإال فال يصح وسائر القائمني خبدمتها حيررون تقاريرهم بيدهم و
 مبا فيه من تعديل 65ونص الفصل . العمل بها وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه

 على أن التقارير اليت يكتبها املوظفون بإدارة املياه 05/4/1949طبقا لظهري 
والغابات على اختالف طبقاتهم وعليها إمضاءاتهم تعترب حجة صحيحة يف ثبوت 

ها كيفما كانت العقوبة الناجتة عنها بشرط أن تكون املخالفات املقررة في
التقارير وقعت من موظفني اثنني ويعترب ما تضمنته التقارير من املخالفات 
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صحيحا كيفما كانت معاقبته ما مل يدع التزوير فيها وعليه فال تقبل حجة غريها 
 .عليهإال إذا كان فيها خلل يؤدي قانونا إىل جرحه يف أحد الواضعني شكليهما 

وإذا كانت التقارير قد حررها موظف واحد وأمضى عليها ستكون حجة 
صحيحة أيضا ما مل يدع التزوير فيها لكن إمنا يعمل بها إذا كانت املخالفة تؤدي 

 .إىل احلكم بأداء مبلغ ال يتعدى عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض اخلسائر
املتضمن ألكثر من من خالل هذه املقتضيات يتضح أن حمضر املخالفة 

عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض حيرر باليد ويوقع من طرف عونني اثنني 
 .وخيتم من طرف مهندس رئيس

ومن غري البحث يف كل هذه الشروط والتزاما بنقطة االجتهاد موضوع 
التعليق يبدو من املفيد الوقوف عند شرط توقيع احملضر من طرف عونني 

 . ألكثر من عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض اثنني كلما كان متضمنا
ولعل السؤال الذي ميكن وضعه بهذا اخلصوص ينصرف ال حمالة إىل حجية 
احملضر الذي مل يتحقق فيه الشرط السالف رغم تضمنه ألكثر من املبلغ 
املذكور ، وبعبارة أوضح هل يرتتب عن غياب الشرط أعاله زوال حجية 

 نتقاص من قوته يف اإلثبـات ؟ احملضر كليا أم جمرد اال
إن اجلواب عن هذا السؤال يقتضي التعرض حلجية احملضر عندما يكون 
مستوفيا للشرط املذكور مث حلجيته عندما يفتقر إليه وهو ما يأيت بيانه يف 

 .احملور التايل
 حجية حمضر املخالفة املتضمن ألكثر من عشرة آالف فرنك: ثالثا 

 .رر واملوقع من طرف عونني اثنني بني ذعرية وتعويض احمل
 :حجية احملضر املوقع من عونني اثنني) أ

 65تبدو حجية حمضر املخالفة املوقع من عونني اثنني حسب نص الفصل 
 يف أنه يعترب حجة صحيحة ال ميكن النيل منها إال بالطعن 10/10/1917من ظهري 

 .سيلة إثبات أخرىفيها بالزور ومعىن ذلك أنه ال ميكن إثبات ما خيالفها بو
غري أن ما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا الشأن هو أن هذه احلجية غري قاصرة 
على احملاضر املتضمنة ألكثر من عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض، بل 
متتد إىل كل احملاضر مهما كانت قيمة الذعرية والتعويض الواردة بها ؛ فسواء 

ما دام احملضر املتضمن هلا موقعا من زادت أو قلت عن عشرة آالف فرنك، ف
طرف عونني اثنني فإنه ينهض حجة صحيحة ال ميكن النيل منها إال بالطعن 

 من الظهري اليت تنص على 65بالزور عمال مبقتضى الفقرة األوىل من الفصل 
تقارير موظفي املياه والغابات تعترب حجة صحيحة يف ثبوت املخالفات املقررة 
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العقوبة الناجتة عنها بشرط أن تكون التقارير وقعت من فيها كيفما كانت 
موظفني اثنني، كما يعترب ما تضمنته هذه التقارير من املخالفات صحيحا كيفما 
كانت العقوبة ما مل يدع التزوير فيها فال تقبل حجة غريها إال إذا كان فيها خلل 

 .يؤدي قانونا إىل اجلرح يف أحد الواضعني شكليهما عليها
 من ظهري 65إذا كان هذا هو املبدأ العام املقرر مبقتضى الفصل لكن 

، ما هي حجية احملضر الذي تضمن أكثر من عشرة آالف فرنك بني 10/10/1917
ذعرية وتعويض ومل يذيل إال بتوقيع عون واحد؟ فهل ينبغي يف هذه احلالة 

اره يف حدود اعتباره عدمي احلجية واستبعاده من اإلثبات ، أم أنه يظل منتجا آلث
 .قيمته القانونية؟ ذلك ما يأيت اجلواب عنه يف الفقرة املوالية

 :حجية احملضر املوقع من طرف عون واحد

 مل يغفل التطرق إىل القيمة اإلثباتية للمحضر 10/10/1917إن مشرع ظهري 
املوقع من طرف عون واحد رغم تضمنه ألكثر من عشرة آالف فرنك بني ذعرية 

 من الظهري املذكور على 65فبعد أن نص يف الفصل . ائروتعويض عن اخلس
ضرورة توقيع هذا احملضر من طرف عونني اثنني لكي يعترب حجة صحيحة ال 

 من نفس الظهري على أن 66ميكن الطعن فيها إال بالزور ، نص يف الفصل 
 ال يعترب حجة كافية ما 65احملضر املذكور إذا كان غري مستوف لشروط الفصل 

ومعىن ذلك أن احملكمة .  فيها بالتزوير لكنه يعتمد إىل أن يظهر ما يناقضهمل يدع
إذا كانت التستند إىل حمضر املخالفة املتضمن ألكثر من عشرة آالف فرنك بني 
ذعرية وتعويض كوسيلة إثبات ال ميكن النيل منها إال بالطعن فيها بالزور فإنها 

 فإن غياب شرط التوقيع من وعليه. تستند إليه كحجة قابلة إلثبات العكس
طرف عونني اثنني وحتقق توقيع عون واحد فقط ال يعين استبعاد احملضر كلية 
من اإلثبات بل يظل هذا احملضر منتجا آلثاره مثبتا حملتواه إىل أن ينهض ما 

 .خيالفه
ولعل الفرق كامن بني هذا وذاك يف القوة الثبوتية فقط، علما بأنه قد يرتتب 

نفس األثر، فما يثبت باحملضر احلامل لتوقيعني عند عدم عن احملضرين 
الطعن فيه بالزور يثبت باحملضر احلامل لتوقيع واحد عندما ال يوجد ما 

 .خيالفه
غري أن ما ينبغي الرتكيز عليه يف هذا الصدد ينصرف إىل كيفية تعامل 
احملكمة مع هذين الصنفني من احملاضر فإذا تعلق األمر مبحضر مستوف 

ط التوقيع عليه من طرف عونني وجب االعتماد عليـه باعتباره وسيلة لشر
إثبات ال ميكن النيل منها إال عن طريق الطعن فيها بالزور تطبيقا ملقتضى 

وإذا تعلق األمر مبحضر ال حيمل إال توقيع  . 10/10/1917 من ظهري 65الفصل 
االعتماد عليه عون واحد رغم جتاوز املبلغ املدون به عشرة آالف فرنك وجب 
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كحجة ميكن إثبات ما خيالفها بوسيلة إثبات أخرى مثلها أو أقوى منها تطبيقا 
 . من نفس الظهري66للفصل 

بعد العرض لكل ما ذكر من مقتضيات يأيت السؤال األساسي يف هذا التعليق 
حول مدى قانونية احلكم الذي يستند يف إدانة املخالف إىل حمضر موقع من 

رغم أن ما تضمنه من مبالغ يفوق عشرة آالف فرنك بني طرف عون واحد 
 .ذعرية وتعويض ، ذلك ما يأيت بيانه يف احملور التايل

 هل يعترب احلكم املبين على حمضر املخالفة املتضمن: رابعا 
  ألكثر من عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض احملرر 

 واملوقع من طرف عون واحد خمالفا للقانون؟
 من 65ا سبق البيان ال يعترب احملضر املخالف ملقتضى الفصل مبدئيا وكم

.  فاقدا حلجيته وبالتايل مستبعدا من اإلثبات بصورة نهائية10/10/1917ظهري 
فال جناح على احملكمة يف اعتماده كلما كان جازما يف تكوين قناعتها وذلك يف 

 سيما وأن ظهري إطار ما هلا من سلطة يف تقييم وتقدير األدلة املعروضة عليها
 ال يتضمن يف نصوصه أي إشارة إىل أن اجلرائم الغابوية ختضع 10/10/1917

 .ملبدأ اإلثبات املقيد
 جيب 65غري أن اعتماد احملكمة على احملضر وهو خال من شرط الفصل 

 من الظهري 66أن يكون يف حدود القيمة التدليلية اليت نص عليها الفصل 
  .املذكور

كمة تعتمد على احملضر كوسيلة إثبات ال ميكن النيل واخلالصة أن احمل
 :منها إال بالطعن فيها بالزور يف األحوال التالية

ـ حالة تضمنه ألقل من عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض وتوقيعه من 
 .طرف عون واحد

ـ حالة تضمنه ألقل من عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض وتوقيعه من 
 .طرف عونني اثنني

ـ حالة تضمنه ألكثر من عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض وتوقيعه 
 .من طرف عونني اثنني

وال تعتمد احملكمة حمضر املخالفة كحجة ميكن إثبات عكسها إال يف حالة 
واحدة وهي حالة تضمنه ألكثر من عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض 

 .وتوقيعه من طرف عون واحد
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كن القول ببساطة أن احلكم الذي يعتمد حمضر من خالل هذا التقسيم مي
املخالفة املتضمن ألكثر من عشرة آالف فرنك بني ذعرية وتعويض طبقا ملا 

 يظل حكما مبنيا على أساس وال 10/10/1917 من ظهري 66يقتضيه الفصل 
 .خيالف القانون يف شيء

اد وعليه فإن مراقبة الس األعلى ينبغي أن ال تنصب على مسألة اعتم
 .احملكمة على هذا النوع من احملاضر وإمنا على كيفية تقييمها لقوتها التدليلية

 فإذا أخذت احملكمة مبحضر يتضمن أكثر من عشرة آالف فرنك بني 
ذعرية وتعويض وموقع من طرف عون واحد باعتباره حجة مل يثبت لديها ما 

 10/10/1917  من ظهري66 و 65خيالفها كان حكمها مطابقا ملقتضى الفصلني 
 .وبالتايل معلال تعليال سليما

أما إذا أخذت به باعتبـاره حجة ال ميكن النيل منها إال بالطعن فيهـا 
بالزور فإن حكمها حينئذ يكون مشـوبا من جهة بسـوء تطبيـق القـانون 

ومن جهة أخرى بالقصور يف التسبيب وبالتايل )  من الظهري66 و 65الفصالن (
 .معرضا للنقض

 حسن البكري. ذ

 مستشار بالس األعلى
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 405القـرار عـدد  
 22/4/2003:يف املؤرخ 

 1111/5/1/2002: امللف االجتماعي عدد 
 

أجري " التنصيص على صفة ‐ ورقة أداء األجر – أجري مؤقت –عقد العمل 
 ) ال( اعتباره أجريا قارا ‐ قضاؤه مدة تفوق السنة –" مؤقت

 املستخدمني الثابتني كل أجري بصفة يعترب مبقتضى احلال من مجلة
مستمرة منذ أكثر من اثىن عشر شهرا يف احملل، إال إذا نص يف عقدة 
اخلدمة كتابة على شرط مناف لذلك، وذلك حسب الفصل األول من 

 ؛ ومادامت ورقة أداء األجر 1948‐10‐23النظام النموذجي الصادر يف 
 فيه عندما اعتربه أجريا فإن القرار املطعون" أجري مؤقت"تتضمن صفته 

قارا بعلة أنه قضى يف العمل الفعلي مدة تفوق سنة يكون خارقا للفصل 
 .املستدل به 

 باسم جاللة امللك
 . املداولة طبقا للقانونبعد و

حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوب 
 قضى على 20/5/1997يخ يف النقض استصدر حكما من ابتدائية اجلديدة بتار

 د عن الطرد التعسفي،  5460,00بأن يؤدي له مبلغ ) طالب النقض(املدعى عليه 
 . د عن العطلة السنوية ، وجعل الصائر مناصفة بني الطرفني 1470,00: ومبلغ 

استأنف احلكم املذكور من طرف املدعى عليه ، وبعد متام اإلجراءات ، 
ة قرارها املشار إىل مراجعه أعاله قضت فيه أصدرت حمكمة االستيناف باجلديد

 .بتأييد احلكم املستأنف ، وترك الصائر على املستأنف 
 .وهذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف املشغل 

 : يف شأن الوسيلة الثانية 
خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من : يعيب الطالب على القرار املطعون فيه 

ذجي للشغل ، خرق مقتضيات آمرة من النظام الفصل األول من النظام النمو
 .العام ، خرق القانون وانعدام األساس القانوين 
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ذلك أن القرار املطعون فيه قضى بتأييد احلكم االبتدائي الذي اعترب 
أن املدة اليت قضاها املطلوب يف :" املطلوب يف النقض أجريا رمسيا ، بعلة 

 ".النقض تفوق سنة من العمل الفعلي 
حني أنه بناء على مقتضيات هذا الفصل ، فإن األجري يعترب قارا بعد يف 

 شهرا  من العمل ، إال إذا وقع التنصيص على خالف ذلك يف عقد عمل 12مرور 
 .كتايب 

فشهادة العمل وورقة أداء األجر املدىل بها تنص كتابة على صفة املطلوب 
 . فيه للنقض مما يعرض القرار املطعون"... عامل مؤقت " يف النقض 

حيث تبني صحة ما عابه الطالب على القرار املطعون فيه ، ذلك أن 
الفقرة األخرية من الفصل األول من النظام النموذجي الصادر يف     

 : تنص على ما يلي 23/10/1948
كل أجري بصفة مستمرة منذ أكثر من اثىن عشر شهرا يف احملل ، يعترب " 

دمني الثابتني ، إال إذا نص يف عقدة اخلدمة مبقتضى احلال من مجلة املستخ
 ..."كتابة على شرط مناف لذلك 

والطالب دفع يف سائر مراحل الدعوى بأن املطلوب يف النقض هو أجري 
 .مؤقت 

ومادامت ورقة أداء األجر املدرجة بامللف واليت تقوم مقام عقد العمل ، 
فإن القرار املطعون فيه " أجري مؤقت" واليت ال ينفيها األجري ، تتضمن صفته 

عندما اعترب املطلوب يف النقض أجريا قارا لدى الطالب ورتب يف حقه األثر 
يكون غري مرتكز " أنه قضى يف العمل الفعلي مدة تفوق سنة :" القانوين ، بعلة 

 .على أساس خلرقه املقتضى القانوين املستدل به ، مما يعرضه للنقض 
حة الطرفني تقتضيان إحالة القضية وحيث إن حسن سري العدالة ومصل

 .على نفس احملكمة 

 األسباب هلذه
 .وبغض النظر عن الوسيلة األوىل 

  بنقض وإبطال القرار املطعون فيه ، وبإحالة  األعلىالس قضى
القضية على نفس احملكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، 

 .وبتحميل املطلوب يف النقض الصائر
 قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املصدرة له إثر احلكم كما

 .املطعون فيه أو بطرته 
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 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به و
و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

يوسف :  السادةاملستشارين و عبابو عبد الوهاب ا الغرفة رئيسمن السيد 
 مبحضر و االدريسي مقررا و احلبيب بلقصري وسعيد نظام ومليكة بنزاهري 

 . سعيد امحاموش  وكاتب الضبط السيد حممد بنعلي احملامي العام السيد
 

  الضبطكاتب                   املقرراملستشار الغرفة           رئيس
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  405د تعليق على القـرار عـد
 2003/04/22املؤرخ يف 

 2002/1/5/1111امللف االجتماعي عدد 
 

يطرح هذا القرار مسألة التمييز بني عقد الشغل احملدد املدة وعقد الشغل 
فالس األعلى اعتمد يف هذا القرار للقول بأن عقد العمل ‐غري احملدد املدة

اليت " أجري مؤقت "الرابط بني املشغل واألجري هو عقد حمدد املدة على عبارة
 واعترب أن ورقة األجر هاته هي مبثابة عقدة ‐دونت على ورقة أداء أجر األجري

 .1948 أكتوبر 23كتابية طبقا للفصل األول من النظام النموذجي الصادر يف 
وقبل التعليق على هذا القرار ال بد من اإلطالع على مقتضيات الفصل 

  :األول املذكور واليت تنص على ما يلي
 :يتألف عملة املشروع من مستخدمني ثابتني ومستخدمني مؤقتني "

 .يؤخذ األجراء الثابتون ملدة خدمة غري معني وقتها
ويؤخذ األجراء املؤقتون إما لتعويض مؤقت لغريهم أو للقيام بعمل مومسي 

 .أو إلجناز خدمة مؤقتة أو للقيام بعمل يف وقت حمدد
ثر من اثين عشر شهرا يف الورش يعترب كل أجري يعمل بصفة مستمرة منذ أك

مبقتضى احلال من مجلة املستخدمني الثابتني ما مل ينص يف عقدة خدمة كتابية 
 ..."على شرط خيالف ذلك

أجراء "وأول شيء ينبغي إثارة االنتباه إليه هنا هو املعىن املقصود بعبارة 
صل املذكور يتبني فبالرجوع إىل الفقرة الثالثة من الف" أجري مؤقت"أو " مؤقتون

بأن املشرع حدد حاالت العمل املؤقت، على سبيل احلصر، يف أربع حاالت ال 
 :غري، وهي 

 أن يعوض أجري مؤقتا أجري آخر )1
 أن يكون العمل مومسيا )2
 أن يكون العمل من أجل إجناز خدمة مؤقتة )3
 القيام بعمل يف وقت حمدد )4
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ورة يتبني بأن العمل املؤقت يعين إذن بالوقوف على احلاالت األربعة املذك
فعندما نقول بأن األجري هو عامل مؤقت، فإن . اصطالحا العمل احملدد املدة

 .املقصود بذلك األجري املتعاقد على العمل ملدة حمددة
أجري "فهل ورقة األداء اليت اعتمدها الس األعلى، واليت تتضمن عبارة 

ضمن احلاالت األربعة املشار إليها ، تعترب فعال مبثابة عقدة وتدخل "مؤقت
 .أعاله

اجلواب بالنفي طبعا، ألن الورقة املذكورة، وإن كانت تتضمن بعض 
البيانات اخلاصة باألجري واملشغل ومبلغ األجرة، فهي ال تتضمن باقي بنود عقد 

فغياب حتديد املدة جيعل . الشغل، خاصة بند املدة إذا كان عقد الشغل مؤقتا
رة خارج إطار احلاالت املشار إليها أعاله، وبالتايل ال ميكن الورقة املذكو

واألكثر من ذلك بأنه حىت يف ظل وجود عقد كتايب . اعتبارها مبثابة عقد مؤقت
ال يتضمن أي حتديد ملدة العمل واستمر عمل األجري ألكثر من اثين عشر شهرا،  

. مال رمسيا وثابتافإن هذا العقد يعترب عقدا غري حمدد املدة ويكون األجري عا
واحلكمة من ذلك أن املشرع قلص وقيد حاالت عقد العمل احملدد املدة محاية 

 .لألجري، وجتنبا لتوقيع عقود إذعان تتسم بالتعسف وجعل املؤقت مؤبدا
تصوروا أن أجريا يعمل لدى مشغل ملدة طويلة، قد تصل مثال إىل عشرين 

 لوجود ورقة أداء تتضمن عبارة سنة، ويف األخري يوصف بأنه جمرد عامل مؤقت
وعليه ينبغي التأكيد على أن عبارة عمل مؤقت، يف قانون الشغل، ". أجري مؤقت"

 .تعين اصطالحا عمل مدة حمددة
وقبل أن أختم هذا التعليق أشري على أن ما نص عليه املشرع بالفقرة 

ص مدة الرابعة من الفصل األول من النظام النموذجي املشار إليه أعاله خبصو
اثين عشر شهرا، يقصد منه التمييز بني األجري الذي قضى يف الشغل مدة اثين 

فاملدة اليت تفوق –عشر شهرا فأقل، والعامل الذي جتاوز هذه املدة يف العمل 
االثين عشر شهرا هي قرينة على أن عقد العمل هو غري حمدد املدة وال جيوز 

راحة على أن عقد العمل هو إثبات عكسها إال مبقتضى عقدة كتابية تنص ص
 أي أن املشرع جعل عنصر الكتابة كشرط عند جتاوز العمل ملدة ‐حمدد املدة

االثين عشر شهرا عندما يكون عقد الشغل مؤقتا وهذا ما عرب عنه األستاذ سعيد 
 .4161بناين يف كتابه قانون الشغل باملغرب بالصفحة 

                                                           
 ‐ مطبعة دار النشر املغربية‐عالقات الشغل الفردية–انون الشغل باملغرب ق:   سعيد بناين  1

1981. 
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د له أي مربر قانوين وجاء وخالصة القول أن القرار موضوع التعليق ال جي
خمالفا لقصد املشرع وحكمته، وإن كانت له بعض املربرات الواقعية 

 .واالجتماعية

 حممد بن حم. ذ
 مستشار بالس األعلى
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