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  1096قرار عدد ال

  7/11/2007املؤرخ يف 
  1448/3/1/2004 عددالتجاري لف امل

  
  

 دعوى البيع اإلمجايل لألصل ‐يل دين ضرييب منازعة يف حتص
   ال‐ عدم قبوهلا ‐التجاري 

 مـن مدونـة حتـصيل       38إجراءات التحصيل اجلربي موضوع املادة      
الديون العمومية اليت يقوم بها القابض، ال ميكن إيقافها إال بأمر استعجايل            
من رئيس احملكمة اإلدارية، أو بتكوين ضمانات تـؤمن حتـصيل الـديون             

تنازع فيها، ويسري ما ذكر على دعوى البيع اإلمجايل لألصل التجـاري            امل
للملزم بالضريبة املقامة أمام احملكمة التجارية واليت تعد بدورها من بني           

  .وسائل التحصيل اليت يلجأ إليها القابض

 امللك جاللة باسم

  إن اجمللس األعلى
  وبعد املداولة طبقا للقانون

  لوسيلة األوىل، يف شأن الفرع األول من ا
حيث يستفاد من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 

 يف امللف عدد 627 حتت عدد 25/5/2004االستئناف التجارية بفاس بتاريخ 
 العدالة تقدم مبقال لدى جتارية طنجة بتاريخ ‐، أن قابض تطوان 153/2004

احبة األصل التجاري املسمى  يعرض فيه أنه دائن لشركة أسيسا ص23/1/2003
 تطوان واملقيد بالسجل التجاري 3 والكائن بساحة العدالة رقم ACISAشركة 

 درهم املرتتب عن 311.373,72 بابتدائية تطوان مببلغ 112التحليلي حتت عدد 
ضرائب خمتلفة مع التحفظ عن الزيادات املرتتبة عن التأخري وأن املتابعات 

املدعى عليها مل تؤد إىل استخالص ما بذمتها من ديون العادية اليت أجراها ضد 
 وقد 16/5/2000 و7/12/1999 و27/5/1999مبا فيها إنذارات ثالثة بتواريخ 

اضطر إلجراء حجز تنفيذي على أصلها التجاري جبميع عناصره املادية 
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 والذي مت تقييده يف السجل 1271/2002 حتت عدد 24/10/2002واملعنوية بتاريخ 
 إال أن املدينة 30/10/2002 ق م م بتاريخ 455ي طبقا ملقتضيات الفصل التجار

مل تؤد ما بذمتها من ديون ملتمسا احلكم ببيع األصل التجاري عن طريق املزاد 
العلين والسماح له باستيفاء مجيع ديونه أصال وفائدة ومصاريف مباشرة من 

منوح هلا حسب مقتضيات السيد رئيس كتابة الضبط ومتتيع اخلزينة باالمتياز امل
من مدونة حتصيل الديون العمومية، وتقدم السيد بوشنوت 107و106و105املواد 

حممد مع شركة أسيسا مبذكرة جوابية كما تقدم السيد بوشنوت حممد مبذكرة 
جواب مع طلب مقابل وتدخل إرادي جاء فيهما أن الدعوى غري مقبولة لكون 

مد بوشنوت واحملل الذي وقع به احلجز ليس الوثائق املدىل بها تتعلق بالسيد حم
للشركة وأن هذه األخرية أصبحت غري موجودة واقعيا وقانونيا حسب حمضر 

 واحملضر املنجز من طرف العون القضائي السيد 5/2/98الشركة املؤرخ يف 
 الذي يفيد أنه مل يعاين أي وجود مادي لشركة 4/4/2003حسن يكور بتاريخ 

قهى مكتوب عليها قاعة شاي وأن املسطرة اليت سلكها أسيسا وإمنا توجد م
 ومابعده من مدونة حتصيل الديون العمومية 30القابض متقادمة متشيا مع املادة 

 منها تنص على أنه يباشر التحصيل اجلربي بناء على سندات 29وأن املادة 
لى  ع36تنفيذية طبقا للشروط املنصوص عليها يف ذلك القانون كما تنص املادة 

عدم إمكانية مباشرة التحصيل اجلربي إال بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون 
والقابض مل يدل مبا تتضمنه تلك املادة واكتفى باإلدالء مبحضر احلجز ... صوائر

التنفيذي دون أن يكون هناك سند تنفيذي لديه والتمس السيد بوشتوت ضمن 
 متجره املتمثل يف خمدع هاتفي طلبه املقابل إبطال احلجز التنفيذي الواقع على

 واململوك له شخصيا، فأصدرت احملكمة التجارية حكما قضى 1994أنشئ سنة 
يف الطلب األصلي بإيقاف إجراءات احلجز التنفيذي اليت تباشر على األصل 
التجاري احملجوز واململوك لشركة أسيسا ملدة ثالثة أشهر واليت جيب عليها 

دعي ويف حالة عدم األداء األمر ببيع األصل التجاري خالهلا أداء ما بذمتها للم
 تطوان بعد حتديد الثمن االفتتاحي ومتكني املدعي 3الكائن بساحة العدالة رقم 

من ديونه أصال وفائدة من متحصل البيع حسب األولوية املقررة له قانونا مع 
دخال، مراعاة حقوق باقي الدائنني إن وجدوا وبعدم قبول املقال العارض واإل

استأنفته شركة أسيسا والسيد بوشنوت فأيدته االستئنافية التجارية مبقتضى 
  .قرارها املطعون فيه

 ق ل ع 1051حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 
بدعوى أن مقتضياته تنص بصفة صرحية على أن الشركة تنتهي بانقضاء املدة 
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ه وبتحقيق األمر الذي أنشئت من او حصول ما يقتضي فسخها من شرط او غري
أجله أو باستحالة حتققه وبهالك املال املشرتك هالكا كليا او بهالكه هالكا 
جزئيا يبلغ من اجلسامة حدا حبيث حيول دون االستغالل املفند ومبوت أحد 
الشركاء وبإشهار إفالس أحد الشركاء او تصفيته قضائيا وباتفاق الشركاء 

من الشركاء وحبكم القضاء وأن الطاعنني متسكا بذلك وانسحاب واحد أو أكثر 
النص الذي يفيد عدم وجود الشركة املفروض عليها الضريبة مبقتضى الفسخ 

  .5/2/1998الذي طاهلا مبقتضى اجلمع االستثنائي املنعقد بتاريخ 
لكن حيث تضمن الفرع من الوسيلة قانونا وما متسك به الطاعنان دون بيان 

  . احملتج خبرقه فيكون غري مقبول1051 للفصل مكمن خرق القرار
  يف شأن الفرع الثاين من الوسيلة األوىل،

 من 36 إىل 30حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات املواد من 
مدونة حتصيل الديون العمومية بدعوى أنه سبق هلما أن متسكا وفق مذكرتهما 

 أمام احملكمة اإلدارية بالرباط  بأنهما يف نزاع موضوعي10/3/2003املؤرخة يف 
 باعتبار أن موضوع بيع األصل 911/02القضاء الشامل واملفتوح له امللف عدد 

التجاري حمل منازعة خبصوص صحة اإلجراءات اليت اتبعت معهما واملتمثلة 
يف تقادم : يف عدم صحة جدولة حتصيل الضرائب املفروضة عليهما وثانيا : أوال

 من 36 إىل 30ئب الرباعي املنصوص عليه يف املواد من دعوى استخالص الضرا
ألنهما نازعا املطلوب يف مسألة التبليغ : مدونة حتصيل الديون العمومية وثالثا 

حبكم أن ما يريد الوصول إليه املطلوب من حقوق مل يشعرا بها إال ما كان 
املوضوع متعلقا بإجراء احلجز وأن دعواه سابقة ألوانها بذلك لوجود نزاع يف 

خاصة وان احملكمة عندما تأمر ببيع أصل جتاري تتأكد من وجود السند 
التنفيذي ومن صحة املسطرة املتبعة وأن الطاعنني رغم متسكهما بذلك فإن 
احملكمة مصدرة القرار مل تأخذ مبا هو جدير ومل ترد على دفوعهما وقد أدىل 

ملطلوب املتعلقة بكون  يفند مزاعم ا15/4/03الطاعن مبحضر معاينة مؤرخ يف 
الشركة املفروض عليها الضريبة توجد يف مقرها املعلن عنه ويفيد عدم معاينة 
العون القضائي أي وجود مادي للشركة وإمنا مقهى مكتوب عليها يافطة قاعة 

ألن اجمللس األعلى عند مراجعته لكشف الديون سوف خيلص إىل : شاي، ورابعا
 باألداء عن 29/6/96كة ألربع فرتات ممتدة من أن القابض اعرتف بإشعاره الشر

 98 إىل 95 ومن 96 إىل 92و91 ومن 98 إىل 26/12/96 و من 96 إىل 90السنوات من 
وأن املدة قد طاهلا التقادم املسقط وهو ما مل جتب عنه احملكمة وأنهما قد 
أثبتا عدم صحة اإلجراءات املتخذة يف حق الطاعنة واليت تتطلبها املادتان 

 كما 123 من مدونة حتصيل الديون العمومية وتقادم الديون وفقا للمادة 36و30
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 ق م م الذي يؤكد 436سيخلص اجمللس إىل كون القرار خرق مقتضيات الفصل 
عدم جواز إجراء حجز على منقول أو عقار إال مبوجب سند قابل للتنفيذ 

وب يف وبسبب دين مقدر وحمقق ومل يبحث عن السند الذي اعتمده املطل
استصدار قرار باحلجز الذي أضحى غري قابل ألي تنفيذ إذ أن حمصل الضرائب 
اعترب الطاعن هو املدير املسؤول مع أن الطاعنة هي املعنية باألمر، وأن 
املسؤولية تعين املدير العام وليس الطاعن كعضو مؤسس معتمدا مقتضيات 

 أو الطلب مؤسسني على  اليت ال يسري أثرها إال إذا كانت الدعوى113املادة 
موضوع صحيح شكال وموضوعا يف حني أن موضوع الطلب احلايل فاقد 

  .للمقومات والشروط القانونية
لكن، حيث إن إجراءات التحصيل اجلربي اليت يقوم بها القابض واحملدد 

 من مدونة حتصيل 39 املقابل للمادة 21/8/1935 من ظهري 27مبقتضى الفصل 
 ميكن إيقافها إال بأمر استعجايل من رئيس احملكمة اليت تنظر الديون العمومية ال

 من 117 املقابل للمادة 1935 من ظهري 15يف موضوع الضريبة أو يف إطار الفصل 
مدونة حتصيل الديون العمومية اللذين يستفاد منهما أنه ميكن للمدين الذي 

ء اجلزء املتنازع فيه ينازع كال او بعضا يف مبالغ الديون املطالب بها ان يوقف أدا
بشروط تضمناها ومن بينها تكوين ضمانات من شأنها أن تؤمن حتصيل الديون 

بأنه "املنازع فيها واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت عللت قرارها 
بالرجوع حملتويات امللف يتضح أن دعوى احلال ال ترمي إىل إقرار مديونية 

النظر يف أية منازعة بشأنها من اختصاص اجلهة املستأنفة واليت يبقى حق 
اجلهة القضائية املسند إليها قانونا حق النظر وإمنا يهدف الطلب يف األساس إىل 

 م ت ومن مث 113بيع األصل التجاري لشركة اسيسا استنادا ملقتضيات املادة 
يبقى أي دفع حول موضوع احلق أجنيب عن النزاع وغري جدير باالعتبار وأنه 

تلك املادة فإنه جيوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين مبقتضى 
املتخذ ضده اإلجراء أن يطلب من احملكمة اليت يقع بدائرتها األصل التجاري 
بيع أصل املدين احملجوز، وأنه من الثابت من الوثائق املؤسس عليها الطلب 

راء حجز تنفيذي واليت تتعلق بشركة أسيسا أنه سبق للمستأنف عليه أن قام بإج
على األصل التجاري موضوع النزاع املسجل يف اسم الشركة املذكورة وذلك 

 7حسبما هو ثابت من نسخة التقييدات املهنية بالسجل التجاري النموذج رقم 
واليت ال تتضمن ما يفيد فسخ الشركة أو تصفيها وبالتايل ال ميكن أن يواجه الغري 

تكون قد ..." م إشهاره بالسجل التجاري للشركةبهذا الفسخ املزعوم طاملا مل يت
ردت عن دفوع الطاعن الواردة يف الفرع من الوسيلة وسايرت جممل ما ذكر كما 
تكون قد استبعدت ضمنيا ما متسك به الطاعنان خبصوص عدم تبليغهما 
باحلقوق املطالب بها من طرف القابض مادام كشف الدين املرفق مبقال 



 

  ص 151    مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  70  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

إلشعارات املوجهة لشركة أسيسا، وأن حمضر احلجز القابض يوضح تاريخ ا
 يفيد إنذار الشركة يف شخص ممثلها القانوين 24/10/02التنفيذي املؤرخ يف 

بوشنوت حممد بأداء الضرائب املرتتبة يف ذمتها وأن البت يف ذلك يرجع للمحكمة 
اإلدارية املعروض عليها موضوع النزاع، مما يكون معه القرار املطعون فيه 
املؤيد للحكم املستأنف القاضي بإيقاف إجراءات احلجز التنفيذي ملدة ثالثة 
أشهر ويف حالة عدم األداء األمر ببيع األصل التجاري باملزاد العلين غري خارق 

  . للمواد احملتج خبرقها والفرع من الوسيلة على غري أساس
  يف شأن الوسيلة الثانية،

م التعليل بدعوى أن احملكمة مل ترد حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدا
على دفوع الطاعن ألن مناط أي دعوى هي املصلحة واألهلية والصفة وأن 
املطلوب اعترب الطاعن بوشنوت حممد مديرا لشركة اسيسا وشرع يف حجز 
مجيع ممتلكاته املوجودة باحملل التجاري الذي هو خارج عن أية عالقة 

 خمدع هاتفي من اتصاالت املغرب عقد بالضريبة بل هو موضوع رخصة إنشاء
 واحملكمة بعدم ردها 15/4/2003 حسب عقد تسيري مرفق مبذكرة 1994سنة 

على الدفع واعتباره أجنبيا عن النزاع مع أن القابض يرسل مجيع مراسالته 
ومكتوباته للطاعن كأنه مدير عام للشركة يتسم قرارها بنقصان التعليل املنزل 

  .ضه للنقضمنزلة انعدامه ويعر
لكن، حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت أيدت احلكم 
االبتدائي تكون قد تبنت تعليالته فيما مل تأت بشأنه بتعليلها اخلاص والذي جاء 

بأن " فيه عند مناقشتها للطلب املقابل مع طلب إدخال الغري يف الدعوى 
ب على احملل لكونه ملك الطلب يهدف إىل احلكم بإبطال حمضر احلجز املنص

شخصي للمدعي الفرعي ـ وأن حقيقة الدعوى هي مطالبته باستحقاق أصل 
 من مدونة حتصيل الديون العمومية 127جتاري نظم مسطرته املشرع يف الفصل 

واليت تتم أمام رئيس اإلدارة اليت ينتمي إليها احملاسب احملصل مث بعد ذلك 
هذه املنازعة خارجة عن دائرة اختصاص أمام احملكمة اإلدارية وتكون بذلك 

وهو تعليل غري منتقد يوضح ما ذهبت إليه " هذه احملكمة وينبغي عدم قبوهلا
احملكمة من اعتبار السيد حممد بوشنوت أجنبيا عن النزاع ومل توضح الوسيلة 
وجه انعدام التعليل بشأنه مما يكون معه القرار معلال تعليال كافيا والوسيلة على 

  .ساسغري أ
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   األسبابهلذه

  .برفض الطلب، وحتميل الطالبة الصائر اجمللس األعلى قضى
تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله به صدر القرار وو
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية باجمللس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

ارين السادة زبيدة تكالنيت مقررا ة الباتول الناصري رئيسا واملستشمن السيد
عبد الرمحان املصباحي وفاطمة بنسي وحممد اجملدويب اإلدريسي أعضاء 

فتيحة  السيدة الضبط ةوكاتب السعيد سعداوي  احملامي العام السيدمبحضرو
   .موجب
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