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  1003 قرار عددال

  9/7/2008املؤرخ يف 
  59/3/1/2005 عددالتجاري لف امل

  
  

 تنازل ضمين ‐ اللجوء للقضاء ‐ الدفع بعدم قبول الدعوى ‐حتكيم 
  )نعم(عن التحكيم 
دم قبول الدعوى لوجود شرط حتكيمي يعد دفعا من نوع الدفع بع

واللجوء للقضاء ومناقشة موضوع الدعوى أمامه، يعد تنازال ضمنيا . خاص
عن التوجه للتحكيم لفض النزاع الناشب بني الطرفني، مادام األصل هو 
التقاضي أمام قضاء الدولة الرمسي، واالستثناء هو املثول أمام جهة 

  .حتكيمية
 مدعوون تلقائيا لإلدالء مبا لديهم من حجج، عدا ما استثناه األطراف

 . من قانون املسطرة املدنية32 والفقرة األخرية للفصل 1الفصل 

 امللك جاللة باسم

  إن اجمللس األعلى
  وبعد املداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 
 يف امللف 16/07/04 بتاريخ 2546االستئناف التجارية بالدار البيضاء حتت عدد 

، أن املطلوبني عز العرب حسناوي عمري ومن معه، تقدموا 3188/02/7رقم 
م ميلكون أسهم ، عرضوا فيه انه03/12/2001مبقال لتجارية البيضاء بتاريخ 

، أبرموا مع الطالبتني نور الدين 03/08/2000وبتاريخ " تري سانس"شركة 
بوخريص وجواد بوخريص، عقد وعد بتفويت أسهمهم فيها، وبتسيري أصلها 
التجاري املستغل كمطعم، ونص العقد على أن مثن التفويت حدد يف مبلغ 

ما توقفا عن األداء منذ  درهم يؤدى بأقساط، غري أن املدعى عليه7.000.000,00
 درهم، وكذلك خول العقد 2.450.000,00، ومل يؤديا سوى مبلغ 2001يونيو 

 درهم 50.000,00للمدعى عليهما التسيري احلر لألصل التجاري مقابل مبلغ 
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، غري أنهما مل حيرتما ما التزما به، وبذلك أصبحا 2000 دجنرب 31شهريا لغاية 
املدعون إصدار احلكم بفسخ العقد املربم بني حمتلني للمحل، وألجله يلتمس 

الفريقني، مع إفراغ املدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من حمل النزاع، الذي هو 
 شارع أنفا زاوية زنقة واشنطن 63الكائن برقم " نريويل"عبارة عن مطعم يسمى 

البيضاء حتت طائلة غرامة تهديدية، فصدر احلكم برفض الطلب، استأنفه 
ن فألغته حمكمة االستئناف التجارية جزئيا قاضية من جديد بعدم قبول املدعو

ومن يقوم مقامهما من ) الطالبني(طلب فسخ العقد، وبإفراغ املستأنف عليهما 
  . األصل التجاري حتت طائلة غرامة تهديدية وهو القرار املطعون فيه

  يف شأن الوسيلة األوىل، 
تعليل املعترب مبثابة انعدامه وعدم حيث ينعى الطاعنان على القرار نقص ال

االرتكاز على أساس وعدم اجلواب على الدفوع والتناقض بني أجزائه، بدعوى 
أن احملكمة ألغت احلكم االبتدائي جزئيا، مصرحة بإفراغ الطالبني من األصل 

يف حني مل يبني العالقة بني احليازة " أنهما تسلماه بصفة مؤقتة"التجاري بعلة 
لتماطل، ومل تربز متاطل الطاعنني، علما بأن هذين األخريين اشرتوا املؤقتة وا

أسهم الشركة على أساس حيازة أصلها التجاري واستغالله، أي أنه ال ميكن 
الفصل بني الشراء الذي هو حق التملك وبني حق التسيري، إال أن احملكمة 

  . فصلت بينهما دون إبراز عللها فيما ذهبت إليه
إنه لو قضت احملكمة بإبطال العقد، فإن ذلك يستتبعه ومن جهة أخرى ف

إلغاء باقي أجزائه، وصوال إلفراغ الطالبني، بيد أنها ملا رفضت طلب فسخ 
  .العقد، كان يتعني القول باستمرارهما يف استغالل األصل التجاري

كما أنها مل توضح األسباب الدالة على متاطل الطالبني يف أداء واجبات 
ستغالل، فضال عن أنه ال جيوز هلا اعتبار التأخر يف أداء مبالغ الشراء، الكراء أو اال

  .مبثابة متاطل خاص باألصل التجاري
كذلك فإن احملكمة اجتهت لبقاء العقد ساري املفعول بني طرفني، غري 
أنها ناقضت موقفها حينما قضت بإفراغ الطالبني من احملل، على اعتبار أن 

ستمرار آثاره، إذ أن االستغالل هو من توابع العقد يدور بقاء العقد قائما يفرض ا
معه وجودا وعدما، وهكذا جانبت احملكمة الصواب ملا فصلت بدون تعليل 

  . استقالل األصل التجاري عن العقد، مما يتعني نقض قرارها
لكن، حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه قضت بإلغاء احلكم 

 من جديد بعدم قبول طلب فسخ العقد، وبإفراغ االبتدائي جزئيا، مصرحة
إنه برجوع احملكمة للعقد التوثيقي "املستأنف عليهما من حمل النزاع، بعلة 
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 يتبني أن بنده الثالث ينص على أن املفوت هلما التزما 03/08/2000املؤرخ يف 
هلما بأن انتفاعهما باألصل التجاري هو انتفاع مؤقت، وال ميكن أن يفسر بأنه مينح 

حقا كيفما كان، من ملكية أو حيازة األصل املذكور، وبالتايل فإن تسليمه 
للمستأنف عليهما كان بصورة مؤقتة، ومبا أن هناك إخالالت من طرفهما ميكن 
تلخيصها، يف عدم إجناز العقد النهائي للتفويت اجلزئي لألسهم يف حدود 

 ملالكي األصل التجاري، فإن األداءات اليت متت، ويف عدم أداء واجبات االستغالل
، وهو تعليل "ذلك جيعل تواجدهما به غري مستند ألساس ويتعني وضع حد له

منسجم بني أجزائه يربر نتيجة ما انتهت إليه احملكمة، ويساير طبيعة وواقع نزاع 
الفريقني، إذ أن احليازة املؤقتة لألصل التجاري من طرف الطالبني، حسب 

 تعين فعال متلكهما النهائي له، الذي لن يتحقق إال بعد العقد الرابط بينهما ال
أي أن النزاع املاثل ينطوي على . وفائهما جبميع التزاماتهما جتاه املطلوبني

فصل مؤقت، بني حق متلك األصل التجاري وحق تسيريه، وإن كان احلق األخري 
 متلكهما له مل يعد قائما باحلكم بإفراغ الطالبني من احملل، فذلك ال يؤثر على

كليا أو جزئيا، مادام حقهما منصبا على ربع استغالله يف حدود حصة متلكهما له، 
أما حيازتهما املؤقتة لألصل التجاري فيؤدي عنها أداء مقابل استغالل شهري، 

 أن عدم ‐ الذي مل يدع الطالبني خالفه ‐اعتربت احملكمة يف تعليلها املذكور 
  . غري مرتكز على أساسسداده جيعل تواجدهما باحملل 

أن احملكمة اعتربت التأخر يف أداء "وخبصوص ما جاء بباقي الوسيلة من 
فهو ورد مبهما وغامضا، " مبالغ الشراء مبثابة متاطل خاص باألصل التجاري

وبذلك مل يتجاهل قرارها ما أثري أمامها وأتى معلال مبا يكفي ومنسجما بني 
ة على غري أساس فيما عدا ما هو مبهم فهو أجزائه، ومرتكزا على أساس والوسيل

  . غري مقبول
  يف شأن الوسيلة الثانية، 

 من 32و3و1حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون خاصة الفصول 
ق م م، بدعوى أن الدفع بعدم االختصاص لفائدة التحكيم، ليس من الدفوع 

 من ق م م، وإمنا 49فصل الشكلية اليت جيب إثارتها قبل كل دفع أو دفاع تبعا لل
هو دفع له صلة باالختصاص النوعي جيب إثارته ابتدائيا، دون تقيد بأي شكل 

  .  املذكور تكون قد خرقت القانون49آخر، غري أن احملكمة ملا أخضعته للفصل 
كما انها مل تنذر الطالبني إلصالح املسطرة قصد اإلدالء مبا يفيد دأبهما 

  .صل التجاري، مما يتعني نقض قرارهاعلى أداء واجبات كراء األ
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 لكن، حيث لئن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط حتكيمي، يعد 
دفعا من نوع خاص، فإنه بلجوء املطلوبني لقضاء الدولة الرمسي ومناقشة 
الطالبني ملوضوع الدعوى أمامه، يعد ذلك تنازال ضمنيا من طرفهما على اللجوء 

ناشب بينهما، مادام األصل هو التقاضي أمام القضاء، للتحكيم لفض النزاع ال
واالستثناء هو املثول أمام جهة حتكيمية، لذلك كانت احملكمة على صواب ملا 

أن هذا الدفع جيب إثارته قبل اجلواب يف املوضوع، وجيوز التنازل عنه "اعتربت 
لوقت بصورة صرحية أو ضمينة، كالسكوت والسري يف الدعوى، وعدم إثارته يف ا

املناسب يعين التنازل عن التمسك به، ومبا أن املدعى عليهما أجابا يف الشكل 
واملوضوع مث بعد تبادل املذكرات أثارت هذا الدفع فإن ذلك كان بعد فوات 

، وخبصوص باقي ما جاء بالوسيلة فإن األطراف مدعوون "األوان ويتعني رده
ما استثين مبقتضى الفصل األول تلقائيا لإلدالء مبا لديهم من وثائق وحجج عدا 

 من ق م م، وهو ما ال ينطبق على إنذار الطالبني 32والفقرة األخرية للفصل 
باإلدالء مبا يفيد استمرارهما يف أداء واجبات االستغالل املؤقت لألصل التجاري 

  . حمل النزاع، وبذلك مل خيرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غري أساس
  

  األسبابهلذه

  .برفض الطلب وحتميل الطالبني الصائر اجمللس األعلى ىقض
تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به صدر القرار وو
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية باجمللس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 ة الباتول الناصري رئيسا واملستشارين السادة عبد الرمحانمن السيد
املصباحي مقررا الطاهرة سليم وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء 

 ةالسيدبط ض الةومبساعدة كاتب السعيد سعداوي  احملامي العام السيدمبحضرو
  .فتيحة موجب

  
 الرئيس                        املستشار املقرر                      كاتبة الضبط


