
 

  ص 172 وق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي  مجيع  احلق‐  68  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  

  714قرار عدد ال
  28/6/2006املؤرخ يف 

  284/3/2/2003عدد التجاري لف امل
  
  

  ‐ودع لديه مسؤولية عقدية  مسؤولية البنك امل‐شيك ضائع 
  مسؤولية البنك املسحوب عليه مسؤولية تقصريية

لئن كانت مسؤولية البنك املودع لديه شيك ضائع من أجل 
استخالصه لفائدة زبونه هي مسؤولية عقدية، باعتباره مودعا لديه 
مطالبا ببذل العناية الالزمة للمحافظة على الشيك حىت يتمكن الزبون يف 

 تؤد عملية االستخالص لنتيجة إجيابية من اتباع املساطر حالة إذا مل
املخولة له قانونا يف مواجهة الساحب، فإنه يف حالة الضياع لدى البنك 
املسحوب عليه املسلم له الشيك من البنك املودع لديه، تبقى مسؤولية 
  .األول مسؤولية تقصريية رغم وجود رابطة عقدية بينه وبني الزبون الثاين

امن بني املدينني ال يفرتض، لذلك ملا حكمت احملكمة على التض
الساحب والبنك املسحوب عليه بأداء قيمة الشيكني على وجه التضامن 

  .دون بيان األسباب الداعية لذلك، تكون قد عرضت قرارها للنقض

 امللك جاللة باسم

  وبعد املداولة طبقا للقانون
  الوسيلة الثانية،يف شأن الوسيلة األوىل والفرع الثالث من 

حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 
 أن 892/99 يف امللف عدد 2904 حتت عدد 15/7/02االستئناف بالبيضاء بتاريخ 

 15/12/1994السيد حممد دين تقدم مبقال لدى ابتدائية البيضاء أنفا بتاريخ 
 من طرف احتاد صيادي املغرب الكبري  تسلم14/8/1992يعرض فيه أنه بتاريخ 

شيكني مسحوبني على البنك املغريب للتجارة اخلارجية وكالة بوجدور حيمل 
 والثاين حتت عدد 1050588 درهم األول حتت عدد 200.000كل منهما مبلغ 
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 وأنه دفع الشيكني املذكورين حبسابه البنكي املفتوح لدى بنك الوفاء 1050589
، وأن البنك املذكور سلمه كشف 27/8/1992ر بتاريخ وكالة يعقوب املنصو

 درهم 400.000حساب يشهد فيه بأنه مت تزويد حسابه مببلغ الشيكني وقدره 
، وبعد مرور ما يزيد على أربعة أشهر فوجئ بإشعار صادر عن 28/8/1992بتاريخ 

 خيربه مبقتضاه بأنه مت خصم ذلك املبلغ من 22/12/1992بنك الوفاء مؤرخ يف 
سابه لكون الشيكني مت تضييعهما من طرف البنك املغريب للتجارة اخلارجية ح

وقد حرر هذا األخري شهادة يؤكد فيها أن الشيكني مت فقدانهما من طرفه يف 
ظروف غامضة كما حرر شهادتني يصرح فيهما بأن الشيكني بدون رصيد وان 

طبقا ملقتضيات املسؤولية عن األضرار اليت أصابته بتحملها املدعى عليهما 
ع، ويوضح جدية تلك األضرار وان السيد وكيل امللك لدى .ل. ق78الفصل 

ابتدائية سال رفض حتريك الدعوى العمومية يف مواجهة الساحب دون اإلدالء 
بأصل الشيكني ملتمسا احلكم بأداء املدعى عليهما متضامنني أو أحدهما حمل 

 ابتداء %14ع الفوائد البنكية سعر  درهم قيمة الشيكني م400.000اآلخر له مبلغ 
  . درهم كتعويض عن األضرار اليت أصابته40.000 ومبلغ 27/8/1992من 

وتقدم بنك الوفاء مبقال من أجل إدخال احتاد الصيادين للمغرب العريب 
والتمس احلكم بإحالله حمل البنك املغريب للتجارة اخلارجية وإذا اقتضى احلال 

ملدعى األصلي أي مبلغ قد حيكم به لفائدته أصال وفوائد حمله يف األداء لفائدة ا
  .وتعويض وصوائر والتصريح بإخراج بنك الوفاء من الدعوى

فأصدرت احملكمة حكما قضى بأداء املدعى عليهما بنك الوفاء والبنك 
املغريب للتجارة اخلارجية يف شخص ممثليهما القانونيني لفائدة املدعى تضامنا 

 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ احلكم وأداء بنك 400.000فيما بينهما مبلغ 
 درهم ورفض باقي 8000الوفاء يف شخص ممثله القانوين للمدعي تعويضا قدره 

استأنفه البنكان مبقالني منفصلني فقضت . الطلب وإخراج املدخل يف الدعوى
ستأنف احملكمة االستئنافية مبقتضى قرارها املطعون فيه بإلغاء احلكم امل

واحلكم من جديد على البنك املغريب للتجارة اخلارجية واحتاد الصيادين 
 درهم قيمة الشيكني وتعويضا 400.000تضامنا فيما بينهما بأدائهما للمدعى مبلغ 

 درهم مع الفوائد القانونية عن املبلغني من تاريخ احلكم االبتدائي 8000مبلغه 
  .وبرفض الطلب يف مواجهة بنك الوفاء

يث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل املوازي النعدامه وعدم ح
 ق م م بدعوى أن 1اجلواب على دفوع مثارة بشكل أساسي وخرق الفصل 

حمكمة االستئناف جعلت عالقة الزبون السيد حممد دين ببنك الوفاء خبصوص 
فاء بأن قيام بنك الو"الشيكني تقوم على أساس عقد اخلصم بتعليلها لقرارها 
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نيابة عن زبونه خبصم شيك سحب لفائدة هذا األخري يدخل ضمن أركان 
ومؤدى ما ذهبت له احملكمة أن الشيكني انتقلت ملكيتهما للبنك وأن " الوكالة

عملية اخلصم تقتضي أن يقوم البنك بسداد قيمة الشيك لزبونه حاال يف انتظار 
ن مما يعين أن األول استخالصه مقابل عمولة والبنك مل يرجع الشيكني للزبو

استفاد من اخلصم والثاين أصبح مطالبا باستخالص قيمة الشيكني وأنه بالرجوع 
للمقال االفتتاحي يتجلى أن زبون بنك الوفاء طالبه بالتعويض عن عدم إشعاره 
بضياع الشيكني يف الوقت املناسب ليتخذ اإلجراءات الكفيلة بضمان حقوقه وأن 

 كان بصفة تابعة لدعواه ضد البنك الذي كان توجيهه الدعوى ضد الطاعن
يتعامل معه وهذا األخري ادخل الطاعن يف الدعوى يف نطاق العالقة القائمة بني 
األبناك اليت ينظمها قانون خاص إال أن حمكمة االستئناف كيفت الوقائع 
واملعطيات مبا ال يتالءم مع قواعد اخلصم وال مع ما توخاه األطراف إذا انتقلت 

 واقعة خصم الشيكني اليت جتعل البنك هو صاحب احلق يف املطالبة بقيمة من
الشيكني إىل الوكالة ورأت أن األضرار إذا كانت من فعل الغري فإنها تعفي الوكيل 
من أية مسؤولية وهو تعليل قاصر وخمالف ملعطيات النازلة وفيه حتريف 

أن حتور يف املعطيات  ق م م 3لصلب الدعوى إذ ال جيوز للمحكمة وفقا للفصل 
بأن تذهب يف تعليل خيالف ما رمسه املدعي يف مقاله االفتتاحي ألن الدعوى 
قدمت ضد بنك الوفاء على أساس املسؤولية التقصريية وليس على أساس عقد 

الوكالة واعرتف مجيع األطراف بأن الشيكني أرجعهما الطاعن دون  اخلصم أو
تة مبقتضى الوثائق، وحمكمة االستئناف مل أداء النعدام الرصيد وهي واقعة ثاب

تربز يف قرارها اجلانب املتعلق بطبيعة عالقة السيد حممد دين ببنك الوفاء ومل 
تبني األسباب اليت حدت بها لالنتقال من املسؤولية التقصريية لعقد الوكالة ومل 
 توضح ما يدل على أن البنك يعفي من أية مسؤولية يف حالة ارتكاب أخطاء من

الغري ألن البنك بصفته مودع لديه أو وكيل بالعمولة مطالب برعاية مصاحل 
الزبون وبإرجاع الودائع ويسأل عن ضياعها بصفة مباشرة وال تربط الزبون أية 
عالقة بالغري خاصة البنك املسحوب عليه كما مل تذكر حمكمة االستئناف 

مد دين مبطالبة الطاعن األسباب الواقعية والقانونية اليت تعطي احلق للسيد حم
بأداء قيمة الشيكني واعتربت أن النتائج املرتتبة عن عقد اخلصم ال تسمح 
للزبون بالرجوع ضد البنك إال يف حالة استحالة إمكان رجوعه ضد الغري أي 
الساحب دون أن تبني السند القانوين للقاعدة اليت قدرتها فحرفت وقائع النازلة 

وخالفا ملا ذهبت إليه حمكمة . كالة املأجورةوخرقت قواعد الوديعة والو
االستئناف فإن طبيعة العالقة جتعل الزبون ال ميلك إال إمكانيات الرجوع على 
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ساحب الشيك لضياع الشيكني ولعدم قيام البنك باإلجراءات املنصوص عليها 
 للحصول على نظري الشيك كما انه إذا كانت 1939 من ظهري 37يف الفصل 

وع قد ذهبت إىل أن مسؤولية بنك الوفاء منعدمة مع إمكانية حمكمة املوض
الرجوع على ساحب الشيك فإن املنطق يفرض أن إعفاء بنك الوفاء من 
املسؤولية يؤدي حتما إلخراج الطاعن من الدعوى لقيامه جبميع اإلجراءات 
املنصوص عليها يف القانون بتسليمه بنك الوفاء شهادة بعدم األداء وإشعار 

ع الشيكني واحملكمة مل تبني األساس القانوين إلعفاء بنك الوفاء من بضيا
املسؤولية وجعلها على عاتق الطاعن والساحب معا وتعليلها خبصوص 
استئناف الطاعن ينطبق على وضعية بنك الوفاء يف عالقاته مع زبونه وال يطال 

على غري وضعية الطاعن يف النازلة كما تكون قد حرفت الوقائع وبنت قرارها 
أساس وجعلته غري معلل ملا ذكرت أن الطالب مطالب يف مواجهة املستفيد من 
الشيك باحلفاظ عليه ويدل العناية املطلوبة وأنه مسؤول عن خطئه يف نفس 
الوقت ومجعت بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية بدون تعليل حمكم، 

 قائمة بينه وبني بنك الوفاء وانه قام كما انه أثار دفعا أساسيا مفاده أن العالقة
 بأن سلم البنك شهادة 1939 من ظهري 27باإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل 

عدم األداء وأبلغه عن ضياع الشيكني يف ظروف غري حمددة وذلك كان يفرض 
على بنك الوفاء اللجوء ملسطرة احلصول على نظري الشيك أو على أمر من 

 إال أنه مل ميارس تلك املسطرة ومل يشعر زبونه يف الوقت احملكمة يقوم مقامه
وأن وضعية الطاعن يف عالقته ببنك الوفاء اقتضت تطبيق القواعد اخلاصة 
املتمثلة يف دوريات بنك املغرب وقانون الشيك إال أن حمكمة االستئناف مل جتب 

لى عن الدفع بشكل قومي بل حبثت عن حل آخر مستنبط من قرار للمجلس األع
صدر بصدد العالقة بني البنك وزبونه ومل جتب على دفعه الذي ينصرف 
لعالقاته بزميله بنك الوفاء وجوابها فيه حتريف إضافة إىل أن الصفة من النظام 
العام ومطلوبة يف املدعى واملدعى عليه وأن السيد حممد دين ال صفة له يف 

 ق م م 1ق الفصل مواجهة الطاعن وما قضت به حمكمة االستئناف أدى خلر
  .وكل ذلك يعرض القرار للنقض

لكن، حيث لئن كانت مسؤولية البنك املودع لديه شيك من أجل استخالصه 
لفائدة زبونه هي مسؤولية عقدية ألن البنك املودع لديه مطالب ببذل العناية 
الالزمة للمحافظة على الشيك حىت يتمكن الزبون يف حالة ما إذا مل تؤد عملية 

الص لنتيجة إجيابية من اتباع املساطر املخولة له قانونا يف مواجهة االستخ
ساحب الشيك، فإنه يف حالة ضياع الشيك لدى البنك املسحوب عليه والذي 
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سلم له من طرف البنك املودع لديه فإن األول رغم عدم وجود رابطة عقدية 
 جتاهه وفقا بينه وبني زبون البنك املودع لديه يكون مسؤوال مسؤولية تقصريية

ألحكام قانون االلتزامات والعقود، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت 
 املوجهة من الطاعن لبنك الوفاء أن الشيكني 19/11/92ثبت هلا من رسالة 

املسلمني هلذا األخري من طرف املطلوب حممد دين قد ضاعا لدى الطاعن يف 
 وهو أمر مطابق ملا هو ‐الته ظروف غامضة بعد رجوعهما بدون رصيد من وك

مضمن بالرسالة املذكورة اليت تفيد ضياع الشيكني لدى الطاعن بعد رجوعهما 
 تكون قد رتبت عن ذلك وعن صواب ‐بدون رصيد من وكالته ببوجدور 

مسؤولية البنك الطاعن ووضحت عند مناقشتها ألسباب استئناف بنك الوفاء 
إن رد الشيك لصاحبه يعترب من قبيل "ا العالقة بني هذا األخري وزبونه بقوهل

التزامات املودع لديه يف مواجهة املودع وأن اعتبار عمل بنك الوفاء يف شقه 
األول مبثابة وكالة يقتضي ترتيب عليه آثار الوكالة خاصة منها العناية الواجبة يف 

بد له تنفيذ الوكالة إال أن الوكيل ترتفع عنه املسؤولية إذا كان اخلطأ أجنبيا ال
، كما أن احملكمة بتعليلها لقرارها عند مناقشة أسباب استئناف الطاعن "فيه

مسؤولية الطاعن إذا كانت غري عقدية يف "البنك املغريب للتجارة اخلارجية بأن 
مواجهة املستفيد النعدام العالقة العقدية بينهما كما يدفع بذاك فهي مسؤولية 

ابعيه يف احملافظة على الشيكني وما تقصريية تعتمد باألساس على إهمال ت
 ق 78تسبب للمستفيد من أضرار ناجتة عن هذا اخلطأ عمال مبقتضيات الفصل 

 مسؤولية ثابتة وبالتايل فإن 19/11/92ل ع اعتمادا على إقراره ضمن رسالة 
تعويضه للمتضرر ثابت أيضا ذلك انه من وجهة نظر القانون ليس مثة ما حيول 

بسبب خطإ تعمد ارتكابه أو يف إطار املسؤولية اخلطئية مىت دون مقاضاة البنك 
 ق ل ع 78 و77تسبب فعله يف إحلاق ضرر بالغري عمال مبقتضيات الفصلني 

تكون قد بينت سبب اعتبارها مسؤولية الطاعن مسؤولية تقصريية وبينت "
أساس مطالبه هذا األخري من طرف زبون البنك املودع لديه والسند القانوين 

ي اعتمدته يف ذلك والذي مل تناقشه الوسيلة، ومل يسبق للطاعن أن متسك الذ
أمام احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه يكون الدعوى ضده هي دعوى تابعة 
للدعوى ضد بنك الوفاء وكون الدعوى ضد هذا األخري هي دعوى تقصريية، 

 إطار العالقة وخالفا ملا ينعاه فإن بنك الوفاء مل يدخل الطاعن يف الدعوى يف
القائمة بني األبناك بل إن مقال اإلدخال املقدم من طرفه مت به إدخال احتاد 
الصيادين للمغرب العريب ساحب الشيك يف الدعوى، كما انه خالفا كذلك ملا 
ينعاه الطاعن فإن احملكمة مل تورد يف قرارها عدم إمكانية رجوع الزبون ضد 

لى األغيار بل أوردت ذلك عند ردها على بنكه إال إذا تعذر عليه الرجوع ع
الدفع بضرورة املطالبة بتعويض عن عدم إشعار املطلوب يف الوقت املناسب 
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إن الدفع باملطالبة بالتعويض عن عدم إشعار املدعى يف الوقت " بقوهلا
املناسب يتعني رده ألن دعوى رجوع الزبون ضد البنك ال تسمع سوى يف حالة 

ق ضد الغري ساحب الشيك غري املؤدى من جهة ومن استحالة رجوعه املسب
 بالضياع وذلك بعد 22/12/92جهته فإن إشعار الطاعن املدعي كان بتاريخ 

 اليت تفيد الضياع مما تعذر معه إخبار الزبون قبل 19/11/992تلقي األول رسالة 
عالقة ، وما ورد يف القرار حول اجتهاد اجمللس األعلى املتعلق بال"التاريخ املذكور

بني الزبون والبنك املودع لديه فهو من قبيل التزيد الذي ال أثر له على سالمة 
القرار الذي يكون معلال تعليال كافيا وغري خارق للمقتضى احملتج خبرقه 
والوسيلة األوىل والفرع الثالث من الوسيلة الثانية على غري أساس فيما عدا ما 

  .و غري مقبولأثري ألول مرة وما هو خالف الواقع فه
  يف شأن الفرع األول من الوسيلة الثانية، 

) 1939 (1937 من ظهري 37حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 
بدعوى أن املشرع وخاصة يف حالة ما إذا رجع الشيك بدون أداء النعدام الرصيد 
أوجد حال يتجلى يف احلصول على نظري الشيك أوامر من السيد رئيس احملكمة 

 املذكور وما ذهبت إليه 37ه ال بد من ممارسته اإلجراءات الواردة يف الفصل وأن
  .حمكمة االستئناف أدى خلرق القانون

لكن، حيث تضمن الفرع من الوسيلة قاعدة قانونية وواقع دون توضيح 
  .مكمن خرق القرار للقانون بشأن ذلك فيكون غري مقبول

  يف شأن الفرع الثاين من الوسيلة الثانية،
 من قانون 166و 165 و164حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 

االلتزامات والعقود ذلك، أن احملكمة ملزمة ببيان األسباب اليت تدل على وجود 
التضامن يف أداء الدين وأنه ال يوجد رابط بني الطاعن وبني ساحب الشيك وال 

ضامن ال يفرتض  ق ل ع فإن الت164جتمعهما أية رابطة وأنه طبقا للفصل 
واحملكمة ملا قضت باحلكم على الطاعن بالتضامن مع ساحب الشيكني تكون 

  . ق ل ع مما يعرض قرارها للنقض166 و165 و164قد خرقت الفصول 
حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ألغت احلكم املستأنف 

 بأدائهما وقضت من جديد على البنك الطاعن واحتاد الصيادين للمغرب العريب
 8000 درهم قيمة الشيكني ومبلغ 400.000متضامنني للمطلوب حممد دين مبلغ 

درهم كتعويض مع الفوائد القانونية عن املبلغني دون أن تبني يف قرارها األسباب 
 ق 164املؤدية للحكم بالتضامن على احملكوم عليهما ويف حني انه طبقا للفصل 
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يفرتض مما يكون معه القرار مبا ذهب إليه ل ع فإن التضامن بني املدينني ال 
  .خارقا للفصل املذكور وعرضة للنقض جزئيا فيما قضى به خبصوص التضامن

 على امللف إحالة يقتضيان الطرفني إن حسن سري العدالة ومصلحة حيث
   . للبت فيه من جديدنفس احملكمة

  األسبـابهلـذه

زئيا فيما قضى به من ج فيه املطعون القرار بنقض اجمللس األعلـى قضى
 مرتكبة من وهيللبت فيما مت نقضه  على نفس احملكمة القضية وإحالةتضامن 

  .ورفض الطلب يف الباقي والصائر مناصفة أخرىهيأة 
 احلكم املطعون إثر املذكورة احملكمة إثبات حكمه هذا بسجالت قرر كما
  .بطرتهفيه أو 

 اجللساتذكور أعاله بقاعة وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ امل
ة وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السيد. العادية باجمللس األعلى بالرباط

واملستشارين السادة زبيدة تكالنيت مقررة وعبد   الباتول الناصري رئيسا 
 احملامي العام مبحضرالرمحان املصباحي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك و

 . فتيحة موجب السيدة الضبط ةتبومبساعدة كا العريب مريد السيد

  
 الكاتب                         املقرر املستشار                            الرئيس


