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 1730/10القـرار عـدد  

 23/11/2005:يف املؤرخ 
 17506/2003: امللف  اجلنائي عدد 

 
 ادعاء – شيك بدون مؤونة – وصف احلكم – متديد املداولة –حكم 

 انعدام – شهادة الشهود – إلغاء احلكم االبتدائي القاضي بالرباءة –سرقته 
  نقض–التعليل الستبعاد شهادتهم 

 إذا جتلى من حمضر اجللسة الصحيح شـكال أن احملكمـة مل تنطـق             
باحلكم يف اليوم احملدد للجلسة اليت أشعرت بها الطـاعن سـلفا، وإمنـا              
مددت فيها املداولة مث نطقت به يف جلسة الحقة، ومل يثبت مـن وثـائق               
امللف أنها أشعرته أو أنذرته للحضور فيها أو أنهت إليـه تارخيهـا أو أنـه             

حلكـم  حضرها أو مثل فيها، فإن أجل الطعن ال يبتدئ إال من يوم تبليـغ ا              
 .إليه طبقا للقانون

يتعني على احملكمة مىت ظهر هلا أن تلغي احلكم االبتدائي القاضـي            
بالرباءة أن تتعرض ملناقشة احلجج اليت عرضت ونوقشت أمام احملكمـة           
االبتدائية ومن ضمنها شهادة الشهود الذين استمعت إلـيهم للقـول بـأن             

الب باحلق املـدين،    الظنني مل يسلم ورقة الشيك املوقع على بياض للمط        
وبأن هذا األخري استوىل عليها من مكتب الظنني، وحمكمة االستئناف ملـا            
قضت بعكس ذلك، لكن من غري أن تستمع من جديد إىل تلـك الشـهادات               
اليت بقيت أيضا قائمة يف امللف ومل تستبعدها بأي تعليـل مقبـول، يكـون               

 .قرارها منعدم التعليل وخارقا حلقوق الدفاع
 اللة امللكباسم ج

  املداولة طبقا للقانونبعد و
 . من قانون املسطرة اجلنائية755 و754نظرا ملقتضيات املادتني 

 :يف الشكل
حيث يتجلى من تنصيصات القرار املطعون فيه ومـن حمضـر اجللسـة             

 حبضور مجيع   2003 فرباير   25 و 18الصحيح شكال أن القضية نوقشت جبلستني       
 مت مـددت    2003 مارس   18طق باحلكم يف جلسة     األطراف وحجزت للمداولة للن   

 . اليت مت فيها النطق بالقرار املطعون فيه بالنقض2003 مارس 25فيها جللسة 
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 من قـانون املسـطرة اجلنائيـة        578وحيث إنه تطبيقا ملقتضيات الفصل      
فإن احملكمة مادامت مل تنطق باحلكم املذكور  يف اجللسة اليت أشعرت            . القدمي

فا  وإمنا مددت فيها املداولة مت نطقت به يف جلسـة الحقـة مل               بها الطاعن سل  
يثبت من وثائق امللف  أن الطاعن أشعر أو أنذر للحضور فيهـا أو أنهـي إليـه                  
تارخيها أو أنه حضرها أو مثل فيها فإن أجل الطعن بالنقض ال يبتدئ إال من يوم                

طلـب الطعـن    تبليغ احلكم إليه طبقا للقانون األمر الذي يرتتب عنـه قبـول             
 .بالنقض

 :ويف املوضوع 
 وثانيتهما      بتاريخ        28/5/2003نظرا ملذكريت النقض املدىل بأوهلما بتاريخ       

 وكليهما بإمضاء األستاذ فاروق بنعدادة احملامي بهيئة الدار البيضاء          16/6/2003
واملقبول للرتافع أمام الس األعلى واللتني مت تبليغهما إىل املطالـب بـاحلق             

 .دينامل
 مباشرة بكتابة ضـبط     6/4/2005كما أدىل مبذكرة إضافية توضيحية بتاريخ       

الس األعلى بإمضاء نفس احملامي إال أن وضعها مل يتم وفـق مـا يتطلبـه                   
 من قانون املسطرة اجلنائية القدمي مما يتعني معه إقصـاؤها مـن             579الفصل  
 .املناقشة

 28/5/2003 من املذكرة املؤرخـة يف       يف شأن الفرع األول من الوسيلة الثالثة      
 16/6/2003والفرع األول مـن الوسـيلة السادسـة مـن املـذكرة املؤرخـة يف                

ذلـك أن حمكمـة     : املتخذتني جمتمعتني من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع       
االستئناف ألغت احلكم االبتدائي دون أن تأيت يف قرارها املطعـون فيـه بكامـل               

اليت من شأنها أن تربر ما قضت به من إلغاء جـذري ينفـي              البيانات والتعليالت   
تعليل احلكم الذي ألغته ويتناىف معه ذلك أنه من جهة أوىل فإن احلكم امللغي أتى             
بتعليل حمكم يشكل السند الضروري ملنطوقه القاضي برباءة الطاعن ومن جهة           

ليـل احلكـم    ثانية فإن حمكمة االستئناف مل تربر ما قضت به من إلغاء مناف لتع            
الذي ألغته إذ ال يوجد بعد إلغائها هكذا احلكم أي سـند يف مقتضـياته امللغـاة                  
وكان من الواجب عليها أن تعلل قضاءها حبيثيات خاصة تـربر فيهـا أسـباب               
حتطيمها لتعليل احملكمة االبتدائية خاصة وأن تعليل احلكم الذي ألغته يشـكل            

لطاعن وعدم االختصاص يف الدعوى     السند الضروري ملنطوقه القاضي برباءة ا     
وانه بالرجوع إىل تعليل حمكمة االسـتئناف جنـد أن احليثيـات الـيت              . املدنية

اعتمدتها واختذتها أساسا إللغاء  احلكم االبتدائي وإدانة الطاعن ال تربر قضاءها            
 من  316 من تعليل القرار جاءت خمالفة ملقتضى املادة         2باعتبار أن احليثية رقم     

التجارة اليت ال تنص على أن توقيع الشيك يشكل سحبا له كما أن الفقـه               مدونة  
 03من جهة ال يرى يف التوقيع إال عمال حتضرييا فقط أما خبصـوص احليثيـتني             
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 فإنهما حتمالن الطاعن املسؤوليتني اجلنائيـة واملدنيـة  ألنـه مل يصـرح               04و
اخـتالس الشـيك    بالضياع قبل تاريخ تقدمي شكايته إىل وكيل امللك من أجـل            

موضوع املتابعة غري أن الطاعن ينكر بأنه متابع من أجل فعل ال جيرمه القـانون    
وهو عدم توفري مؤونة شيك كما أن مواد املدونة كلها ال تنص على أن من سـرق                 
منه شيك موقع على بياض ومل يصرح به وهو ال يعلم بواقعة االخـتالس يعتـرب                

ثبت أمام احملكمـة االبتدائيـة بواسـطة        ساحبا للشيك املسروق وأن الطاعن ا     
شهوده أنه مل يعلم باالختالس إال ابتداء من اليوم الذي أبرز فيه اخلصم الشـيك               
موضوع املتابعة  مما يشكل تعليال خمالفا ملقتضيات مواد املدونة املذكورة كما            
اثبت أيضا أن الشيك قد اختلس والظروف اليت مت فيها االخـتالس ممـا جعـل                

الستئناف تقرر استدعاء شهود الطرفني إال أنها مل تستدع إال واحدا منهم        حمكمة ا 
بينما استدعت كافة شهود اخلصم واستمعت إليهم وأخذت بتصرحياتهم لتـدين           
الطاعن بناء عليها دون تعليل تراجعها عن ذلك وأنه خالفا ملا جاء يف احليثيـة               

عن وإمنـا اكتفـت     اخلامسة من القرار فان احملكمة مل تسـتمع لشـهود الطـا           
باستدعاء واحد منهم مما يشكل خرقا حلقوق الدفاع أما فيما خيص احليثيـتني             
السادسة بالصفحة اخلامسة من القرار واألوىل من الصفحة السادسة من نفـس            
القرار فان الطاعن يعيب على حمكمة االستئناف كونها استعملت فيهما القيـاس            

توبع بها ساحب الشيك يف النازلة موضـوع        إلدانته بناء على فصول القانون اليت       
 14273 يف امللف اجلنحي عدد      04/07/87 بتاريخ   5211قرار الس األعلى عدد     

وأنه تبعا لكل ما ذكر فإن عدم تدعيم احملكمة لقرارها املطعون فيـه بتعليـل               
خاص يربر تغيريها اجلذري الجتاه النزاع بإلغائهـا احلكـم االبتـدائي يف مجيـع               

 سواء من حيث الواقع أو القانون يكون قرارها منعدم التعليل وخارقـا             مقتضياته
 .حلقوق الدفاع ومعرضا للنقض واإلبطال

 . من قانون املسطرة اجلنائية370 و365بناء على املادتني 
 والفقرة الثالثة من املـادة      365حيث إنه مبقتضى الفقرة الثامنة من املادة        

ل حكم أو قـرار معلـال مـن النـاحيتني            من نفس القانون جيب أن يكون ك       370
 .الواقعية والقانونية وإال كان باطال

وحيث إنه بالرجوع إىل القرار املطعون فيه يتبني منه أنه ملا ألغـى احلكـم               
االبتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن مـن أجـل املنسـوب إليـه وعـدم                 

عاقبه بالعقوبـة   االختصاص للبت يف الطلبات املدنية وحكم من جديد بإدانته و         
حيث أنكـر الظـنني أن      : "احلبسية وبالغرامة وأداء قيمة الشيك علل ذلك بقوله       

يكون قد سلم الشيك موضوع املتابعة للمطالب باحلق املدين مضـيفا أن هـذا              
 .الشيك قد اختلس من طرف هذا األخري وهو موقع على بياض
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وهـو  لكن حيث إن جنحة إصدار شيك بـدون رصـيد تكتمـل بـالتوقيع       "
اإلصدار عندما يتزامن هذا اإلصدار بشهادة انعدام الرصـيد وعـدم كفايتـه أو              

وحيـث أن واقعـة      ". عندما يقع التعرض عليه دومنا حاليت الضياع أو السـرقة         
االختالس اليت متسك  بها الظنني ال يوجد بامللف ما يعززها  قانونا لعدم  وجود                

لبة وال جتد ما تزكيها واقعا باعتبار       تصريح  بالضياع سابق لتاريخ التشكي واملطا      
أن الظنني صرح أمام هذه احملكمة يف جلسة املناقشة بأن ال عالقة مع املطالب              
باحلق املدين وأن هذا األخري إمنا كان يتعامل مع البلدية  ويقصد بذلك اجلماعة              
مث عاد ليجيب احملكمة عن سؤال هلا عن تفسريه للشيكات الـيت استخلصـها              

 درهـم   180,000 بقيمة   135394 املطالب باحلق املدين وهي الشيك       شخصيا من 
 بقيمـة  135393 مث الشـيك عـدد   24/5/1996 صرفه بتـاريخ  7/5/1996 بتاريخ

 24/5/1996 صرفه نفس الظنني بتـاريخ       6/5/1996 درهم حمرر بتاريخ     240.000
 درهـم صـرفه ذات الظـنني بتـاريخ          260,000 بقيمـة    135392مث الشيك عدد    

 وكل هذه الشيكات مسحوبة علـى البنـك الشـعيب مـن حسـاب          24/5/1996
املطالب باحلق املدين شخصيا وصرفها أمحد حسن زكرياء شخصـيا وكـذلك            

 درهـم والشـيك مببلـغ       300000 بقيمـة    3/7/1996 بتاريخ   136912الشيك عدد   
 بأنه اقرض املطالب باحلق املدين لكونـه        27/11/96 درهم       بتاريخ          758000
وحيث إن الظنني بتصرحياته هاته يكـون       . " ضائقة مالية واسرتجع قرضه    كان يف 

قد وقع يف تناقض ما بني ما صرح به يف بداية جلسة املناقشة ويف جوابـه عـن                  
 احملكمة استمعت لشهود الطرفني إلثبات ونفي مقابل الوفاء         نوحيث إ ". األسئلة

درجة بامللف خاصة   فثبت هلا من كافة التصرحيات والوقائع وكذلك الوثائق امل        
الشيكات أن هناك تعامال مببالغ مالية مهمة تضـاهي قيمـة الشـيك موضـوع               
املتابعة و اليت يقول عنها لدفاع الظننب يف مذكرته بأنهـا مبـالغ خياليـة عـن                 

وحيث إنه تأسيسا على ما مت بيانه       . "معامالت وهمية وهو عكس ما ثبت للمحكمة      
 من مدونـة    316ة املستمدة من فصل املتابعة      أعاله وإعماال للمقتضيات القانوني   

التجارة وملا استقر عليه عمل أعلى هرم قانوين وهو اجتهاد الس األعلـى يف              
 والـذي يقـول     14273 يف امللف اجلنحي عـدد       4/7/87 بتاريخ   5211قراره عدد   

مادام األمر يتعلق جبرمية إصدار شيك بدون رصيد معـرتف بـالتوقيع            "... نصا
ياض فإن الطاعن يتحمل مسؤولية ذلك التوقيع والقيمة اليت حيملها          عليه على ب  

الشيك مادام مل يثبت جرمية خيانة التوقيع على بياض بل ومل تقع إثـارة هـذه                
 سبب االلتزام بالنسبة للشيك فال جمال ملناقشته أمام القضاء          مااجلرمية باملرة أ  

يس له رصيد وسوء النية     اجلنائي ألن هذه اجلرمية تتكون مبجرد إصدار الشيك ل        
وأن احملكمة مبا هلا من     ... يثبت مبجرد انعدام الرصيد وعدم اإلدالء مبا يربر ذلك        

سلطة تقييم احلجج واستخالص قناعتها منها اعتمدت على االعرتاف بـالتوقيع           
دون بقية الوسائل املعروضة تكون قد استعملت هذه السلطة اليت          ...على الشيك 

" انتهى كالم الس األعلـى    "ضع لرقابة الس األعلى     تعترب مسألة واقع وخت   
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وحيث إنه واعتمادا على ما ذكر أعاله يكون احلكم االبتدائي فيما قضى به مـن               "
براءة الظنني ويتعني إلغاؤه  والتصريح من جديد بإدانته من أجل جنحة إصـدار              

 ".شيك بدون مؤونة
مدت فيما قضت به على     وحيث يتجلى من التعليل املذكور أن احملكمة اعت       

الطاعن على اعرتافه بتوقيع الشيك على بياض وعدم إثبات واقعـة االخـتالس             
والتناقض الواقع يف تصرحياته أمام احملكمة وما أفاد به الشهود الذين اسـتمعت             
إليهم من وجود تعامل مببالغ مالية تضاهي قيمة الشـيك وكـذا اسـتنادا علـى            

لتجارة وما استقر عليه العمل القضائي يف حني         من مدونة ا   316مقتضيات املادة   
أنه وإن كان تقييم احلجج واالسـتماع إىل الشـهود يـدخل يف صـميم السـلطة                 
التقديرية لقضاة املوضوع فإنه يتعني على احملكمة مىت ظهر هلا أن تلغي احلكم             
االبتدائي أن تتعرض ملناقشة احلجج اليت عرضـت ونوقشـت أمـام احملكمـة              

من ضمنها شهادة الشهود الذين استمعت إليهم والـيت اقتنعـت بهـا             االبتدائية و 
 .وكانت سببا يف براءة الطاعن من أجل املنسوب إليه

وحيث يتجلى من وثائق امللف أن احملكمة االبتدائية اعتمدت على شهادات           
الشهود الذين استمعت إليهم للقول بأن الظنني الطاعن مل يسلم ورقة الشـيك             

 باحلق املدين وبأن هذا األخري استوىل عليها من مكتب الظنني           املعنية للمطالب 
 وقضت برباءته ممـا نسـب إليـه بينمـا       ‐ وهما واقعتان أساسيتان يف القضية       ‐

قضت حمكمة االستئناف بعكس ذلك لكن من غري أن تستمع من جديد إىل تلـك               
ول األمر  الشهادات اليت بقيت قائمة أيضا يف امللف ومل تستبعدها بأي تعليل مقب           

الذي كان معه القرار املطعون فيه منعدم التعليل وخارقا حلقوق الدفاع وعرض            
 .للنقض واإلبطال

ومن غري حاجة إىل حبث ما ورد يف باقي الفروع والوسائل املستدل بها على              
 .النقض

  أجلهمن
قضى بنقض وإبطال القرار املطعون فيه الصادر عـن الغرفـة اجلنحيـة              

 يف القضية ذات   العدد       2003 مارس   25 بالدار البيضاء بتاريخ     مبحكمة االستئناف 
 وبإحالة ملف القضية على نفس احملكمة لتبت فيه من جديـد طبقـا              1403/02

وبأنـه ال   . للقانون وهي مرتكبة من هيئة أخرى وبرد املبلغ املـودع إىل مودعـه            
 .حاجة الستخالص الصائر

الستئناف املذكورة اثر القـرار     كما قرر إثبات قراره هذا يف سجالت حمكمة ا        
 .املطعون فيه أو بطرته
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بقاعـة   وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور           
اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الريـاض بالربـاط            

 األول   الباتول الناصري رئيسة القسـم     :وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة       
للغرفة التجارية رئيسا ورئيس القسم العاشر للغرفـة اجلنائيـة السـيد حممـد              
السفريوي واملستشارين واحلسني الضعيف مقـررا وزبيـدة الـتكالنيت وعبـد            
الرمحان املصباحي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وإبـراهيم الـدراعي وعبـد            

سيد ميمون حللو الذي    الباقي احلنكاري ومليكة كتاين وحبضور احملامي العام ال       
 .كان  ميثل النيابة العامة ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز
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