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  513/1/3/2006دين عدد امللف  امليف

 

  

  حماماة
  . ة املسؤولية التقصريي‐ تنفيذ الوكالة بأجر ‐

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

تكون مسؤوليته كاملة يف مجيع القضايا      فال  كل قضية ويف أية مرحلة من مراحلها،        
  .راحل وثبت تقصريه فيهاإال إذا كان هو املسري هلا يف مجيع امل

  نقض وإحالة
  

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

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

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

بية للتصبري لفائـدة حممـد      ثالث، تتعلق األوىل باحلجز على أموال التعاونية املغر       
، وتتعلق الثانية باحلجز على أموال شـركة فنـدق صـباح لفائـدة شـركة                )ص(

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

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

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

به يف املوضـوع وانتهـاء اإلجـراءات،        احملجوز لديها ومراسلة بنك املغرب وجوا     
 درهـم عـن     2.669.526قضت احملكمة على املدعى عليه بأدائه للمدعية مبلـغ          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سينيا، وإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به من إحالل شـركة التـأمني الوفـاق               
ل مؤمنهـا   واحلكم بإخراجها من الدعوى، وبتعديله بإحالل شركة التأمني سينيا حم         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عليها باملصادقة، وأمر استعجايل ثالث بتسليم املبالغ احملجوزة يف قضية أخرى،           
ا كانت عالقة احملامي مبوكله فضال على أنها منظمة بقانون احملاماة الصادر            ومل

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

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

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

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

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

بذل عناية وليس بتحقيق غاية، فإن مسؤوليته       بإطار الضوابط املذكورة هو التزام      
 أركان املسؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببية وفقا ملـا           تبوثتقوم على أساس    
من نفس القانون، مع وجوب كون هـذه الرابطـة الـسببية             78يقضي به الفصل    

مباشرة، دون تدخل أسباب أخرى مساهمة أو مشاركة يف إحداث الضرر، وتبني من             
يب أثنـاء املـصادقة يف قـضية        ل أفضى بالتصريح الـس    )أ(سري النزاع أن األستاذ     

ة سرحاين بوشعيب، وأثناء مناقشة سحب املبالغ يف قضية حممد صاحلي، واحملكم          
مصدرة القرار املطعون فيه ملا اقتصرت فيه على حبث مسؤولية احملامي أثنـاء             
مرحلة واحدة من مراحل التقاضي وهي مرحلة الصلح الودي الذي مل يـدل فيـه               
الطاعن بالتصريح السليب يف اجللـسة األوىل ومحلتـه بـسببها مـسؤولية بقيـة               
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وأهمل تنفيذ التعليمات الـيت     املراحل، واعتربته مقصرا يف أداء املهمة املنوطة به         
تلقاها من موكلته سيت بنك، مع أن مهام احملامي وفق ما يقتضيه قانون احملاماة              
وأعراف املهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإمنا            
مهمته الدفاع عن األطراف ومتثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل قضية             

 494 يقتضيه القانون، وأن اجلزاء الذي رتبته الفقرة الرابعة مـن الفـصل              ووفق ما 
 على احملجوز لديه، مل حتصر ترتيبه على عدم اإلدالء    قانون املسطرة املدنية  من  

بالتصريح يف مرحلة الصلح الودي الذي يتم إجراءه أمام قاضـي الـصلح والـذي               
لح من عدمه، وإمنا أوجبـت      يقتصر دوره يف هذه املرحلة على اإلشهاد بنجاح الص        

اجلزاء املذكور على عدم اإلدالء بالتصريح كذلك يف مرحلـة املـصادقة والـيت              
بأنه يستمع إىل األطراف فيما يرجع      (تقضي الفقرة الثالثة من نفس الفصل بشأنها        

للتصريح اإلجيايب الذي يتعني على احملجوز لديه أن يفـضي بـه أو جيـدده يف                
 احملكمة بأن شركة سييت بنك أدلت باألحكام القاضـية          واعتربت) اجللسة نفسها 

باملصادقة على احلجز إلثبات اخلطأ املهين الصادر عن وكيلها، مع أن األسـتاذ             
 املومـأ   القـضيتني  أفضى بالتصريح السليب يف مرحليت املصادقة والسحب يف          )أ(

ـ               ى إليهما أعاله وأن قضية حممد صاحلي مل يصدر فيها أي حكم باملـصادقة عل
احلجز، ال من حمكمة املوضوع املختصة وال من أية جهة قضائية أخـرى، وإمنـا               

 درهم املأمور حبجـزه بـني       2.180.450اكتفى فيها بأمر سيت بنك بأن تضع مبلغ         
يدي عون التنفيذ لفائدة حممد صاحلي ضد احملجوز لديها اليت مل يسبق أن أدلت              

 باملـصادقة واسـتئناف األمـر       بأي تصريح إجيايب، ومل تبحث يف استئناف احلكم       
بالسحب اللذين سحبت فيهما النيابة عن الطاعن، ومحلته مـسؤولية كـل تلـك              
القضايا الثالث يف كل املراحل مع أن سحب النيابة عن الوكيـل جيعـل املوكـل                
يتحمل مسؤولية بقية املراحل، وأن اخلطأ يف النازلة تقصريي، ال يسأل احملـامي             

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

  .نقضمبا أشري إليه تعليال فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته لل
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  هلذه األسباب
  .املطعون فيه بنقض القرار  جبميع غرفهقضى اجمللس األعلى

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

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

   .السيدة فاطمة احلالق


