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 135القـرار عـدد  
 15/2/2006:يف املؤرخ 

 1165/5/1/2005: امللف االجتماعي عدد 
 

 ضياع معلومات من – خربة – إثبات خطأ جسيم –نزاعات الشغل 
  . إثبات– إبراء من مكافأة األقدمية – طرد تعسفي –احلاسوب 

إبراء املشغل من مكافأة األقدمية يقتضي إثبات أنهـا مـن مشـتمالت             
األجر، كما أن عدم اإلشارة إليهـا يف أوراق التعويضـات العائليـة جيعـل               

 .األجرية حمقة فيها
اخلربة املنجزة من طرف املشغلة وإن أكدت أن احلاسـوب تعـرض            

ثبت أنه كـان    لبعض األعمال اليت أدت إىل ضياع املعلومات منه فإنها مل ت          
بفعل األجرية، مما جيعل اخلطأ املنسوب إليها غري ثابت وتسـتحق معـه             

 .التعويض عن فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية
أوراق التعويضات العائلية وإن كانت تثبت األجر املؤدى للمطلوبة إال          
أنها ال حتدد مجيع مشتمالت األجر وكون مكافأة األقدمية تـدخل ضـمن             

 .األجر
 ة امللكباسم جالل

 بعد املداولة طبقا للقانون و

حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبة 
 إىل 98تقدمت مبقال ابتدائي أوضحت فيه أنها بدأت العمل مع الطالب يف شتنرب 

 والتمست احلكم هلا بتعويضات، وأجاب الطالب 5/9/2003أن مت طردها بتاريخ 
كبت خطأ جسيما متثل يف عدم أخذ االحتياطات حلفظ بان املطلوبة ارت

املعلومات اليت مسحت من ذاكرة احلاسوب األمر الذي سبب ضررا بالغا 
للمطلوبة وقد وجهت هلا هذه األخرية رسالة استفسار كما أن املطلوبة انقطعت 
عن عملها وبذلك فهي ال تستحق أي تعويض مث صدر احلكم االبتدائي الذي 

فاستأنفه الطالب مرتكزا على اخلطأ املنسوب للمطلوبة . ويضاتقضى هلا بتع
كما ناقش احتياطيا التعويضات احملكوم بها ودفع بتقادم األقدمية مث أصدرت 
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حمكمة االستيناف قرارا بتأييد احلكم االبتدائي مع تعديله بالنسبة للتعويض عن 
 . األقدمية وهو القرار املطعون فيه بالنقض

 :  األوىل يف شأن الوسيلة
حيث يعيب الطاعن على القرار املطعون فيه خرق القانون والنقص يف 
التعليل املنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس وحتريف الوثائق 
وحتريف تصرحيات األطراف باعتبار أن احملكمة ورغم أن الطالب أدىل بتقرير 

 احلاسوب كما انه خربة يثبت اخلطأ اجلسيم املتمثل يف عدم حفظ معلومات
دفع بان هذا اخلطأ ال ميكن صدوره من متخصصة يف استعمال احلاسوب، إال 
أنها مل ترتتب اجلزاء على ذلك على أساس انعدام اخلطأ البشري كما أن احلكم 
االبتدائي حرف تصريح الطاعن خبصوص حفظ معلومات احلاسوب يف سجل 

 .خاص واستنتج عن خطأ انعدام الضرر
ن اخلربة املنجزة من طرف املشغلة وإن أكدت أن احلاسوب لكن حيث إ

تعرض لبعض األعمال اليت أدت إىل ضياع املعلومات منه فإنها مل تثبت أنه كان 
بفعل األجرية، مما جيعل اخلطأ املنسوب إليها غري ثابت وتستحق معه التعويض 

لتعليل عن فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية وهو ما انتهى إليه القرار ويبقى ا
املنتقد املتعلق بكون املشغل حيتفظ باملعلومات يف سجل خاص والضرر منتفيا 
على فرض إفساد احلاسوب بفعل بشري يعترب تعليال زائدا يستقيم القرار بدونه 

 .مما كان معه معلال و الوسيلة على غري أساس
 : يف شأن الوسيلة الثانية 

نون واحللول حمل اخلصم حيث يعيب الطاعن على القرار أيضا خرق القا
يف إنكار الوقائع والنقض يف التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه من 
القواعد العامة يف التقاضي أن جمال احملكمة هو تطبيق القانون على الوقائع 
واملستندات وأنه ال جيوز هلا أن ترفض أو تستبعد الوثائق املدىل بها، وأن 

 تفيد أصل األجرة وباقي 1998 أجرة ابتداء من سنة الطالب أدىل بكشوفات أداء
 درهم وأن هذه الوثائق أديل 3000 درهم إىل 2000مكوناتها وأن األجرة ابتدأت من 

بها من قبل الطالب وأن املطلوبة أعرضت عن اجلواب عنها وخاصة ما تضمنته 
جابت من توصلها باألقدمية وأن احملكمة مل تعترب ذلك إقرارا ضمنيا للخصم وأ

على ذلك بأن الطعن يف األقدمية مردود لعدم إثبات أنه يدخل ضمن مشتمالت 
األجر أو أن األجرية توصلت به وبذلك فإن احملكمة خرقت القانون وعلى 

ع وقولت اخلصم ما مل يقله وحلت حمله .ل. من ق406 و405اخلصوص الفصلني 
 .يف إنكار حجج
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بات األجر على أن أوراق لكن حيث إن الطالب اقتصر يف اإلدالء إلث
 ال أنهاالتعويضات العائلية وهذه وإن كانت تثبت األجر املؤدى للمطلوبة إال 

حتدد مجيع مشتمالت األجر وكون مكافأة األقدمية تدخل ضمن األجر كما أن 
امللف خال مما يثبت توصلها بهذه املكافأة وأن حمكمة االستيناف بتأييدها 

 املتعلق باألقدمية وردها الدفع حوهلا مل تتجاوز اجلانب من احلكم االبتدائي
 .صالحيتها كما أن تعليلها كان تعليال قانونيا والوسيلة على غري أساس

 :يف شأن الوسيلة الثالثة 
حيث يعيب الطاعن على القرار أيضا خرق القانون وانعدام التعليل وعدم 

دمية يدخل ضمن االرتكاز على أساس لكون الطالب دفع بان التعويض عن األق
مكونات األجر ولكونه قد تقادم لكن احلكم املستأنف خرق القانون ألنه أجاب 
بأن الطعن باألقدمية مردود من حيث املبدأ لعدم إثبات أنه يدخل ضمن 
مشتمالت األجر، كما أن احلكم االبتدائي مل جيب أصال عن التقادم، كما أن 

نه مل  يتم اجلواب على هذا الدفع الطاعن دفع بكون املطلوبة غادرت العمل وأ
 .وحصر النزاع يف سبب الفصل

لكن حيث إن الدفع بتقادم مكافأة األقدمية مل يسبق إثارته أمام حمكمة 
املوضوع، كما أن احلكم بالتعويض عن األقدمية لفائدة املطلوبة كان بسبب كون 

من الطالب بقي ادعاؤه بكون األقدمية تدخل ضمن مكونات األجر جمردا 
اإلثبات، وفضال عن ذلك فإن الدفع مبغادرة املطلوبة لعملها يعوزه اإلثبات 
أيضا، وأن احملكمة حينما قضت للمطلوبة بالتعويضات املستحقة هلا عن 
الطرد التعسفي تكون قد أجابت ضمنيا على هذا الدفع ويبقى ما بالوسيلة ال 

 .يرتكز على أساس
 هلذه األسباب

 .ض الطلب وحتميل الطالب الصائر برف األعلىالس قضى
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله وبه
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 
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