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 359القرار الصادر عدد  

 5/4/2006:املؤرخ يف 
 991/3/2/2004: امللف التجاري عدد 

 
) نعم( وجوب فحص املبيع وقت تسليمه –يب  أحكام الع–بيع منقول 

  أجلها– دعوى الضمان –
إن مشرتي األشياء املنقولة ملزم بفحصها فـور تسـلمها وأن خيطـر             
البائع حاال بكل عيب يلزمه الضمان وذلك خالل أجل سبعة أيام املواليـة             
للتسليم وأن يرفع دعوى الضمان داخل أجل ثالثني يوما بعد التسليم حتت            

 .سقوط احلقطائلة 
 باسم جاللة امللك

 بعد املداولة طبقا للقانون و

حيث يؤخذ من عناصر امللف ومن القرار املطعون فيه أن الطاعن تقدم 
 مبقال يعرض فيه انه اشرتى من املدعى عليه مصطفى عوام 20/11/02بتاريخ 
ة  درهم أداه بواسط62136,00 قنطار من الشعري البلدي بثمن إمجايل مبلغ 258,90

 درهم نقدا وانه اثر توصله 2136 درهم ومبلغ 60.000كمبيالة حاملة ملبلغ 
بالبضاعة تبني له أن الشعري هو بضاعة من نوع الشعري الرويزة ومصاب 

 درهم للقنطار الواحد فقام بإشعار البائع بالعيوب 130بالتسوس وال يتعدى مثنه 
 يبادر إىل الوفاء بااللتزام الواردة بالبضاعة بواسطة رسالتني مضمومتني لكنه مل

وذلك بتوريد البضاعة حسب النوع املتفق عليه فاستصدر أمرا بإجراء خربة 
وتأكد اخلبري من كونها فعال من نوع الرويزة ومسوسة وبها غمولة وال تصلح 
لعلف املاشية لذلك يلتمس إلغاء البيع واسرتجاع الكمبيالة وما مت أداؤه نقدا 

وفتح هلذا املقال امللف عدد .  الضرر الالحق بهواحلكم له بتعويض عن
 مبقال 28/4/03 كما تقدم املطلوب يف النقض مصطفى عوام بتاريخ 889/02/4

 يعرض فيه بأنه تسلم من املسمى عبد العزيز 03/4 /200فتح له امللف عدد 
 نتيجة بيعه كمية من 30/9/02 درهم حالة بتاريخ 60.000بلفقيه كمبيالة  مببلغ 

وب وأنه مل يؤد ما بذمته رغم حلول أجل االستحقاق طالبا احلكم له باملبلغ احلب
وبعد ضم امللفني وإجراء حبث قضت . املذكور مع تعويض عن التماطل

احملكمة االبتدائية على الطاعن عبد العزيز بلفقيه بأدائه للمطلوب يف النقض 
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 درهم 3000ره  درهم قيمة الكمبيالة مع تعويض قد60.000مصطفى عوام مبلغ 
وبرفض باقي الطلبات وذلك حبكم استأنفه الطاعن وأيدته حمكمة االستئناف 

 .بقرارها املطلوب نقضه
حيث يعيب الطاعن على احملكمة يف وسيلتيه األوىل والثانية جمتمعتني 
جبميع فروعها نقصان التعليل وخرق القانون وعدم ارتكاز القرار على أساس 

ع من حق املشرتي أن حيصل على إنقاص .ل. ق560ذلك أنه مبقتضى املادة 
الثمن بتقييم املبيع على أساس خلوه من العيب مث تقييمه على أساس احلالة 

ع احلق للطاعن .ل. ق556اليت يوجد عليها، كما أعطى املشرع يف الفصل 
كمشرتي يف التعويض عن الضرر الالحق به من جراء النقص الكبري يف جودة مادة 

 اشرتاها، ومتسك الطاعن باخلربة القضائية اليت أثبتت الغش يف الشعري اليت
 درهم 240املادة املشرتاة وأثبتت النقص يف القيمة بشكل إنزال قيمة القنطار من 

 درهم ويف هذا اإلطار متسك الطاعن بإجراء مقاصة خبصم قيمة الفرق 130إىل 
غري أن احملكمة أغفلت الوارد مبادة الشعري من مبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى، 

اجلواب على طلب الطاعن وعللت قرارها بأن املعاملة بني الطرفني متت  يوم 
 وهو تاريخ إنشاء الكمبيالة خالفا ملا صرح به الطاعن يف    جلسة 4/2/2002

 أيام من تاريخ إنشاء الكمبيالة أي   يوم 4البحث من أن املعاملة متت بعد 
غ الكمبيالة بالرغم من انه مل يثبت هلا تاريخ  واحملكمة قضت مببل8/2/2002

املعاملة وبرر الطاعن عدم احرتام أجل العيب بكونه مل يكتشف العيب يف 
الشعري إال بعد إجناز اخلربة عليه وردت احملكمة على ذلك بان اإلجراء 

 553التحفضي الرامي إىل إجراء خربة ال يقوم مقام الدعوى املقصودة بالفصل 
أن تبني سندها يف ذلك ليتمكن الس األعلى من ممارسة رقابته ع دون .ل.ق

ع صرحية يف أن العيوب .ل. ق553على القرار علما أن الفقرة الثانية من الفصل 
اليت ال ميكن التعرف عليها بالفحص العادي إن مل حيصل األخطار بشأنها فور 

 وأكد الطاعن بأن اكتشافها ال يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك بهذا االخطار
اخلصم سيء النية حسب الثابت من اخلربة املدىل بها يف امللف، وان الفقرة 

 يوما لرفع الدعوى ال 30الثالثة من نفس الفصل صرحية يف أن عدم احرتام أجل 
يرتب سقوطها إذا كان املشرتي قد أرسل للبائع االخطار املشار إليه يف الفصل 

خطار غري ال زم يف حق الطاعن وال حيق للمطلوب املذكور وبالتايل فإن هذا اال
يف النقض التمسك به لكونه سيء النية وأن خلو الشعري من املواصفات املوعود 
بها أمر ال ميكن التعرف عليه بالفحص العادي وإمنا بواسطة أهل اخلربة وهو ما 

  أيام وأجل7قام به الطاعن لذلك فإن احملكمة ملا احتجت ضد الطاعن بأجل 
 . يوما مل تعلل قرارها ومل تركزه على أساس وينبغي نقضه30

لكن من جهة حيث إنه بالرجوع إىل حمررات الطاعن أمام حمكمة 
االستئناف يتبني أنه مل يتمسك أمامها بكون العيوب اليت اكتشفت مبادة الشعري 
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هي من قبيل العيوب اخلفية اليت ال ميكن التعرف عليها بالفحص العادي وأن 
ا الدفع خيتلط فيه الواقع بالقانون وال ميكن إثارته ألول مرة أمام الس هذ

ومن جهة أخرى فان حمكمة االستئناف ملا مل تطبق مقتضيات الفقرة . األعلى
ع املتعلق بأحكام العيوب اخلفية وقاعدة عدم .ل. ق553الثانية من الفصل 

خطار فور اكتشاف أحقية البائع السيء النية يف مواجهة املشرتي بعدم اال
العيوب، مل خترق القانون طاملا أن املشرتي الطاعن مل يتمسك أمامها بكون 

 553العيوب موضوع الضمان هي من قبيل العيوب اخلفية وأنه طبقا للمادة 
ع اليت تنص على أن املشرتي ألشياء منقولة عليه فحص املبيع فور تسلمه .ل.ق

 أيام التالية للتسلم وإذا مل 7 ضمانه خالل وأن خيطر البائع حاال بكل عيب يلزمه
 من نفس القانون فإن 573وأنه طبقا للمادة . جير ما سبق اعترب الشيء مقبوال

الدعوى الناشئة عن العيوب املوجبة للضمان وعن خلو املبيع من املواصفات 
 يوما بعد التسلم 30املوعود بها جيب أن ترفع حتت طائلة السقوط خالل أجل 

فإن حمكمة االستئناف حتققت من خالل أوراق امللف وثبت هلا بأن وبذلك 
 وهو تاريخ إنشاء الكمبيالة احلاملة 4/2/02املعاملة بني الطرفني حصلت بتاريخ 

ملبلغ ميثل قيمة السلعة وحسب تصريح الطاعن خالل جلسة البحث بعد أربعة 
 يبادر الطاعن  يف الوقت الذي مل8/2/02أيام من تاريخ إصدار الكمبيالة أي 

 أي خارج األجل 11/3/02بإخطار البائع بالعيوب اليت ادعاها إال بتاريخ 
املنصوص عليه قانونا وأن دعوى الرجوع بالضمان مل ترفع من طرف الطاعن 

 يوما ورتبت احملكمة على ذلك رد دفوع الطاعن وملتمساته 30داخل أجل 
الكمبيالة بعد أن عللت قرارها الرامية إىل إجراء مقاصة وقضت عليه بأداء قيمة 

 غري جدير مبا جيب ومل خترق فيه املقتضيات احملتج بها وكان ما بالوسيلتني
 . باالعتبار

 هلذه األسباب
 .برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر األعلى الس قضى
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله وبه
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

مليكة بنديان  :  السادةواملستشارين السيد عبد الرمحان مزور الغرفة رئيسمن 
 ة احملاميومبحضر مقررة ومجيلة املدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء

 .ة شهامة خدجي الضبط السيدة ومبساعدة كاتبة ايدي لطيفة السيدةالعام
 

               كاتبة الضبطة املقررة   املستشار         الغرفةرئيس 


