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 884  قرار عددال
 23/3/2005: املؤرخ يف 

 727/1/3/2004: عدداملدين لف امل
 

  تعويض– ضرر –هدم بناء اجلار 
 رهما ألكربهما، إذ ال ضرر وال ضرارإذا اجتمع ضرران سقط أصغ

وتبعا لذلك فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه حني صـرحت           
بأن الطاعنة تعدت على جزء صغري من أرض اجلار يصل إىل ثالثة أمتـار              
حسب اخلربة فقضت عليه بهدم البناء على اجلزء املتجاوز بـه، دون أن             

بنائهـا املتكـون مـن ثـالث        توازن بني ما سيلحق الطالبة من ضرر بهدم         
طوابق، والضرر الالحق باملطلوبني، ودون أن تأخذ بالقاعدتني الفقهيتني         
ال ضرر وال ضرار، وأن الضرر ال يزال بضرر أشد منه وإمنا مبا هـو أخـف                 

 .منه، فإنها مل تضع ملا قضت به أساس وعرضت قرارها للنقض
 باسم جاللة امللك

  املداولة طبقا للقانونبعد و
الضـرر ال يـزال     "وأن  " ال ضرر وال ضـرار    "اء على القاعدة اليت تقضي      بن

 ".  بضرر أسوأ منه
 حمكمـة   نحيث يؤخذ من حمتويات امللف والقرار املطعون فيه الصادر ع         

، يف امللـف املـدين         24/06/2003 وتـاريخ    2333االستئناف مبكناس حتت عـدد      
ة تقدما مبقال أمام احملكمة      أن العيساوي عبد الكرمي وبودميار مجيل      28/02عدد  

االبتدائية بنفس املدينة يعرضان فيه أن املدعى عليها القرشـي مليكـة قامـت              
ك /4347باحتالل جزء من القطعة األرضية اليت ميلكانها ذات الرسـم العقـاري             

وأجنزت فوقه بعض أشغال البناء وأنهما أجنزا خربة يف املوضوع، والتمسا احلكم            
احملتل من العقار أعاله وهدم ما قامت به مـن بنـاء فوقـه              بإفراغها من اجلزء    

 درهم عن كل يوم تـأخري عـن التنفيـذ         100حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها      
وبعد جواب املدعى عليه وإدالء املدعيني بنسخة من خربة قضائية ونسخة من            
أمر استعجايل حكمت احملكمة برفض الطلب بناء على أن اهلدم اجلزئـي مـن              

 املمتدة فوق جزء قليل من ملكهمـا وال         ةأن يلحق ضررا بليغا بكامل البناي     شأنه  
ميكن جرب ضرر بضرر أبلغ منه، ومن حق املدعني مطالبتهـا بـالتعويض عـن               
اجلزء احملتل، استأنفه املدعيان مثريان بأن احملكمة بعد أن تأكدت من واقعـة             

 أحكـام احلـائر   االحتالل والبناء باجلزء احملتل حكمت برفض الطلب وطبقـت      
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حسن النية علما بأن ما جييب تطبيقه هي أحكام الباين سيئ النية الـيت ختـول                
لصاحب األرض جربا ملعتدى قضاء بهدم البناء إذا مل يفضـل االحتفـاظ  بـه                
ومتلكه عن طريق االستحقاق وال سبيل لتعطيل خياره مع إمكانية إلزام املدعى            

املستأنف عليها وتعقيـب املسـتأنف      عليها بالتعويض عن الضرر، وبعد جواب       
قضت حمكمة االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم تصديا بإفراغ املستأنف          
عليها من اجلزء احملتل من العقار وهدم البناء احملدث فوق هذا اجلـزء حتـت               

 درهم عن كل يوم تأخري عن التنفيذ بناء على          100طائلة غرامة تهديدية قدرها     
 حبضور الطرفني ومل تكن حمل مناقشة من املسـتأنف عليهـا،            اخلربة املنجزة 

ك وأقامت عليـه جـزءا      /4347وثبت منها أنها حمتلة جلزء من العقار ذي الرسم          
من املقهى يصل إىل ثالث أمتار وأنه على فرض أن البناء قد مت حبسن نية، فمن                

ار عنـد   حق املالكني املطالبة بإزالته وأن التعدي على جزء صغري من أرض اجل           
إقامة البناء خيول للمالك املطالبة بهدم اجلزء املتجاوز به على أرضه، وهذا هو             

 .القرار املطعون فيه
 من املرسـوم    18وحيث يعيب الطاعن القرار خبرقه القانون وخرق الفصل         

املطبق على العقارات احملفظة وعدم االرتكاز على أساس ونقصـان التعليـل            
 م مربع   360الطالبة بنت فوق قطعتها األرضية البالغة        ذلك أن    هاملوازي النعدام 

حبسن نية مطلقة على مرآى وعلم من املطلوبني اللذين مل يتقدما إىل القضـاء              
إال بعد مرور عشر سنني من إجناز بنايتها املتكونة من ثـالث طبقـات اعتمـادا        

ـ             وع على التصميم املصادق عليه من البلدية ورخصة البناء، وأن امليـاتري موض
اخلصومة مدجمة كليا يف البناية املشيدة، وأن هدمها يسـتوجب هـدم البنايـة              

 املـذكور ال يلـزم      18 الصفار، وأن الفصـل      بكاملها، كما خلص إىل ذلك اخلبري     
الباين حسن النية بإزالة البناء احملـدث وإمنـا بـالتعويض فقـط، وأن اجلـزء                

ا دام أنهمـا شـيدا يف وقـت         املقتطع من قطعتهما ال أثر له على انتفاعها بها، م         
سابق بها منزلني هلما وال ميكن أن يقاس ضررهما بالضرر اجلسيم الذي سيلحقها             
يف حالة هدم البناية مما جيعل القرار املطعون فيه عندما قضى بالتخلي واهلدم             

 .غري مرتكز على أساس
وحيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنـه اسـتنادا إىل القاعـدتني              

وأن الضرر ال يزال بضرر أشد منه وإمنا مبـا هـو            " ال ضرر وال ضرار   "هيتني  الفق
وأن احملكمة مصدرة القرار ملا أوردت يف قرارها بأن الطالبة تعـدت            " أخف منه 

ـ             اخلـربة فقضـت     بعلى جزء صغري من أرض اجلار يصل إىل ثالثة أمتار حس
 دون أن توازن بني ما      عليها باإلفراغ وهدم البناء احملدث على اجلزء املتجاوز به        

سيلحق الطالبة من ضرر بهدم بنائها املتكون من ثالث طبقات والضرر الالحق            
باملطلوبني، وفق القاعدتني الفقهيتني أعاله خصوصـا وأن مـن حـق هـذين              

 للضرر، فإنهـا    ااألخريين املطالبة بالتعويض عن اجلزء احملتل من أرضهما جرب        
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 ناقصا ينزل منزلـة انعدامـه       ارها تعليال مل جتعل ملا قضت به أساس وعللت قر       
 .وعرضته للنقض

 يقتضي إحالة القضية والطرفني علـى نفـس         ةوحيث أن حسن سري العدال    
 .احملكمة

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

وحتميـل  على نفس احملكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقـا للقـانون              
 .املطلوبني الصائر

كما قرر إثبات قراره هذا يف سجالت حمكمة االستئناف مبكناس إثر القـرار             
 .املطعون فيه أو بطرته

 هاملـذكور أعـال    صدر القراروتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ         وبه
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة    . بالس األعلى بالرباط   العادية اجللساتبقاعة  

 احلنـايف  :  السـادة واملستشارين رئيس الغرفة السيد أمحد اليوسفي العلوي نم
 ‐ احلسـن أوجمـوض      ‐ احلسـن فايـدي      ‐ فؤاد هاليل    ‐ مقررا   ‐املساعدي  

 ومبسـاعدة كاتـب الضـبط       ‐ومبحضر احملامي العام السيد مصطفى حلمي       
 .السيد بوعزة الدغمي

 
 الكاتب                        املقرر املستشار                       الرئيس


