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 132 عـدد  القـرار
 15/2/2006: يف املؤرخ

 1236/4/2/2004:  عدد   اإلداريلفامل
 

  تعويض الضرر – مس حق امللكية –تداء مادي اع
لئن كان من حق اإلدارة تنفيذ قراراتها بإرادتها املنفردة يف إطـار مـا              
تتمتع به من سلطة التنفيذ املباشر، فإنه يتعني عليها يف املقابل أن تقـوم              
بذلك يف إطار املشروعية وبدون اخلروج عن احلـدود الـيت يسـمح بهـا               

 عملها اعتداء ماديا تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم         القانون، وإال اعترب  
 .عنه إذا مس حق ملكية الغري أو حريته الفردية

 باسم جاللة امللك
  املداولة طبقا للقانونبعد و

 :يف الشكل 
حيث إن االستئناف الذي تقدمت به شركة توزيع اخلضـر والفواكـه ضـد              

 يف امللف   25/12/2002اء بتاريخ   احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية بالدار البيض      
 .ت، متوفر على الشروط القانونية لقبوله482/02رقم 

  :يف املوضوع 
حيث إن احلكم املستأنف قضى برفض الطلب الذي تقدمت به املسـتأنفة            
من أجل احلكم على الس اجلماعي للدار البيضاء بأدائه هلا التعويض الـذي             

 عـن االعتـداء املـادي علـى متجرهـا                  حددته يف مقاهلا بسبب الضرر الناتج     
 بسوق اجلملة بالدار البيضاء وهو احلكم املسـتأنف مبقـال بلغـت             14912رقم  

رئيس الس اجلماعي لوالية الـدار البيضـاء        (نسخة منه إىل املستأنف عليه      
 . ومل جيب08/07/2004بتاريخ ) الكربى

 : يف أسباب االستئناف 
لدعوى اليت تقدمت بها تهدف إىل احلكم هلـا         حيث متسكت املستأنفة بأن ا    

بالتعويض عن االعتداء املادي املرتتب عن اسرتجاع املستأنف عليها عن طريق           
 مع االستيالء على املعدات واألجهـزة الـيت كانـت           14912القوة للمحلني رقم    
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موجودة بها وأن اقتصاد املستأنف عليه حلقه بنفسـه دون سـلوك املسـطرة              
 . مسؤوال عن األضرار اليت تسبب قيامهاالقضائية جيعله

حيث لئن كان من حق اإلدارة تنفيذ قرارها بإرادتها املنفردة يف إطـار مـا               
تتمتع به من سلطة التنفيذ املباشر، فإنه يتعني عليها يف املقابل أن تقوم بـذلك               
يف إطار املشروعية وبدون اخلروج عن احلدود اليت يسمح بها القانون، وإال اعترب             

ملها اعتداء ماديا تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم عنه إذا مس حق ملكيـة              ع
 .الغري أو حريته الفردية

الس اجلمـاعي لواليـة الـدار       (وحيث لئن كان من حق املستأنف عليه        
 14 و   12سحب الرخصة املتعلقة باسـتغالله للمتجـرين رقـم          ) البيضاء الكربى 

ضاء من املستأنفة لعدم الوفاء بالتزاماتهـا،       املتواجدين بسوق اجلملة بالدار البي    
 ‐فإنه ليس من حقه اسرتجاع احمللني املذكورين بالقوة عن طريق كسر أقفاله             

 بدل اللجوء إىل القضاء من أجل املطالبـة بـذلك           ‐حسب ما توضحه املعاينة     
مما يشكل عمل املستأنف عليه املذكور اعتداء ماديا يتحمـل          . بالطرق القانونية 

سؤولية الضرر الالحق باملستأنفة، وأن احملكمة اإلدارية حينما سارت على          فيه م 
 .خالف ذلك يكون حكمها غري مصادف للصواب وموجب لإللغاء

وحيث إن الس األعلى ال يتوفر على العناصر الكافية للنظـر يف طلـب              
التعويض مما يقتضي إرجاع امللف إىل احملكمة املصدرة للحكم املستأنف للبت           

 .ه من جديدفي

 هلذه األسباب
قضى الس األعلى بإلغاء احلكم املستأنف وإرجاع امللف على احملكمة          

 . اإلدارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون
وبه صدر احلكم وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور أعـاله             

اط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة      بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرب     
من رئيس الغرفة اإلدارية القسم الثاين السيد مصطفى الـرتاب واملستشـارين            

احلسن بومرمي، عائشة بن الراضي، حممد دغرب، حممـد منقـار بنـيس             : السادة  
ومبحضر احملامي العام السيد سابق الشرقاوي ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة          

 .خدجية الرومنجو
 

  الضبط ة    كاتب                      املستشار املقرر          الغرفةرئيس


