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 3022  قرار عددال
 22/10/2003: املؤرخ يف 

 3476/2002: عدداملدين ف لامل

 حكم احملكمة –) ال( قوة القانون – فسخه – مطل املدين –عقد البيع 
 )نعم(

حيق للدائن إجبار املدين على تنفيذ التزامه إذا كان يف حالة مطل، وليس 
والفسخ ال . له يف هذه احلالة فسخ العقد إال إذا كان التنفيذ غري ممكن 

أن حتكم به احملكمة ، وبالتايل فإنه ليس يقع بقوة القانون وإمنا جيب 
للبائع احلق يف التحلل من التزامه بفسخ البيع تلقائيا رد عدم أداء 

  .املشرتي الثمن يف الوقت املتفق عليه ودون حكم من احملكمة

 باسم جاللة امللك
 وبعد املداولة طبقا للقانون

ه أن املدعي حيث يستفاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون في
 لدى احملكمة االبتدائية 1999‐5‐6صالح الدين حممد تقدم مبقال افتتاحي يف 

 أبرم عقد وعد 83‐8‐4بابن مسيك سيدي عثمان يعرض فيـه أنه بتـاريخ 
باعت له ) بركة وتيسري(بالبيع مع املدعى عليها األوىل الشركة املدنية العقارية 

 مرتا مربعا موضوع 120لغة مساحتها  والبا101مبقتضاه البقعة األرضية رقم
 38 400 درهما  أدى منه 132 000 س بثمن قدره 43163الرسم العقاري عدد 

 درهم ظل يؤديها للمدعى عليها 2600درهما والباقي على شكل كمبياالت مببلغ 
يف شخص ممثلها وأن هذه األخرية أخربته بأن البقعة املبيعة مت انتزاعها من 

 90 بالبقعة رقم 1984 أكتوبر4ستبداهلا مبقتضى عقد مؤرخ يف طرف الدولة فتم ا
 1100س بثمن قدره 9272 مرتا مربعا موضوع الرسم العقاري 108البالغة مساحتها 

وبعد االتفاق على .  درهما 118 800درهم للمرت املربع الواحد أي ما جمموعه 
كما تعاقد مع كيفية تسديد الثمن أجنز تصميم البناء مبوافقة املدعى عليها 

مقاول من أجل البناء الذي مت بالفعل إال أنه ملا طالب املدعى عليها بإبرام 
العقد النهائي ظلت متاطله إىل أن فوجئ بأنها فوتت العقار للمدعى عليه الثاين 

ملتمسا لذلك احلكم بأن البيع الواقع بينه وبني الشركة بيع تام . رامي البداوي
 480 موضوع الرسم العقاري 90ار املسمى الربكة  درهم للعق118 000مببلغ 

 والتصريح بأن احلكم الذي سيصدر مبثابة عقد نهائي وتسجيله بالصك 162/12
مث . العقاري املشار إليه والتشطيب على التقييد السابق للسيد البداوي رامي
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 التمس مبقتضاه إصالح اسم 1999‐5‐11تقدم املدعي مبقال إصالحي مؤرخ يف 
عوضا عن " جبالر" املدعى عليها وذلك جبعلها الشركة املدنية العقارية الشركة

فأجابت املدعى عليها األوىل بأن املدعي " بركة وتسيري"الشركة املدنية العقارية 
مل يؤد كافة املبلغ وأن الوثائق املدىل بها ال تفيد تنفيذ التزامه وأجاب املدعى 

ومسجل بالصك العقاري وال حق للمدعي عليه الثاين بان العقد املربم معه تام 
وبعد إجراء حبث مث خربة على يد اخلبري أمحد الضعيف وخربة . يف املنازعة فيه

 2000‐12‐18 أمزيل أصدرت احملكمة بتاريخ نمضادة قام بها اخلبري عبد الرمحا
فاستأنفه املدعي فأيدته حمكمة .  حكمها برفض الطلب308/99يف امللف 

 قرارها املطعون فيه بالنقض من طرفه يف الوجه الثالث من االستيناف مبقتضى
ذلك أن حمكمة االستيناف عللته . الفرع األول من الوسيلة الثانية بانعدام التعليل

وأن جوهر النزاع . البائعة تعاقدت مع الطاعن واتفقا على التغيري احلاصل"بأن 
 وكان هذا هو السبب يف هو أداء مثن األرض الذي مل يتم يف اإلبان املتفق عليه،

مع أنه ال يوجد يف الوعد بالبيع تاريخ معني ". تراجع الشركة عن البيع النهائي
كما أنه ال يتضمن أي شرط فاسخ للوعد . جيعل البائعة متحررة من إمتام البيع

بالبيع، وكل ما يف األمر هو أن العقد النهائي ال حيرر إال بعد األداء النهائي وأن 
 .ل باخلارج ومل يتوصل بأي إنذار من البائعةالطاعن يعم

جوهر "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن 
النزاع هو أداء مثن األرض الذي مل يتم يف اإلبان املتفق عليه، وكان هذا هو 

 259يف حني أنه مبقتضى الفصل ". السبب يف تراجع الشركة عن البيع املبدئي
لتزامات والعقود، إمنا حيق للدائن إجبار املدين على تنفيذ التزامه من قانون اال

وليس له يف هذه احلالة فسخ العقد إال إذا كان ذلك . إذا كان يف حالة مطل
وأن الفسخ ال يقع بقوة القانون وإمنا جيب أن حتكم به . التنفيذ غري ممكن

قانونا التحلل من التزامها وبالتايل فإنه ليس للبائعة للطاعن يف النازلة . احملكمة
بفسخ البيع تلقائيا رد عدم أدائه هلا الثمن يف الوقت املتفق عليه بينهما ودون 

األمر الذي يعترب معه القرار معلال تعليال فاسدا .حكم بذلك من طرف احملكمة
 .مما عرضه للنقض واإلبطال. يوازي انعدامه

تضيان إحالة الدعوى وحيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يق
 .على نفس احملكمة

  األسبابهلذه
 .وبصرف النظر عن البحث يف بقية الوسائل املستدل بها على النقض
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بنقض وإبطال القرار املطعون فيه املشار إليه  األعلى الس قضى
. أعاله، وإحالة الدعوى على نفس احملكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون

 . النقض الصائروحتميل املطلوبة يف
كما قرر إثبات قراره هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر القرار املطعون 

 .فيه أو بطرته
 القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله صدر وبه

و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  األعلى بالرباطبالسبقاعة اجللسات العادية 
وعمر األبيض رئيس غرفة ـ . ارئيسرئيس الغرفة ـ  العالمي  حممد: السادةمن 

والعريب العلوي اليوسفي ، . زهرة املشريف ـ عضوا مقررا: واملستشارين. عضوا
و .  العريب مريدالسيد العام احملاميومبحضر . عضوينـ و حممد العيادي 

 .السيدة مليكة بنشقرون الضبط ةكاتبمبساعدة 
 

 ةالكاتب:                     ررة املقةاملستشار   :               الرئيس




