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 2468  قرار عددال
 10/09/2003: املؤرخ يف 

 928/2002: عدداملدين لف امل

 ) ال(  الس األعلى – ) نعم( حمكمة املوضوع – الدفع بها –األمية 
 )نعم( وجوب إبرازهما – التناقض واالقتضاب ‐تعليل 

ارته أمام حمكمة املوضوع فإنه يكون دفعا الدفع باألمية إذا مل تتم إث
جديدا، ال جيوز إثارته ألول مرة أمام الس األعلى الختالط الواقع فيه 

 .بالقانون 
التناقض واالقتضاب يف تعليل القرار املطعون فيه جيب إبرازهما وإال كان 

 . السبب غري مقبول
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
فاد من مستندات امللف ومن القرار املطعون فيه أن املدعي حيث يست

‐2‐2الصفاوي بوعزة تقدم مبقال أمام احملكمة االبتدائية بالقنيطرة بتــاريخ 
 اشرتى من 1993‐2‐20 عرض فيـه أنه مبوجب عقد شـراء مؤرخ يف2000

 الكائنة بتجزئة 3ب /674املدعى عليه الرمحوين ابراهيم بقعة أرضية رقم 
‐11 املؤرخة يف 021873غرب العريب بالقنيطرة موضوع رخصة الدفع عدد امل
 لفائدة 12000 درهم للبائع والتزم بدفع مبلغ 32000، وقد أدى مبلغ 1992‐11

الدولة، إال أن هذا األخري امتنع عن تنفيذ العقد وذلك بعدم إخالئه الكوخ الذي 
عة يستوجب إخالء حصل بسببه على البقعة املذكورة وأن حصوله على البق

هذا الكوخ، وقد أدين املدعى عليه من أجل عدم تنفيذ عقد، طالبا احلكم عليه 
 أوالد اوجيه بالقنيطرة 391 رقم13بإزالة الكوخ املذكور الكائن بدوار الشيخ زنقة 

واإلشهاد على ذلك من طرف السلطة احمللية ومتكينه من البقعة األرضية 
‐4‐22لشراء املذكور وبعقد شراء كوخ مؤرخ يف وأرفق مقاله بعقد ا. املبيعة

وأجاب املدعى عليه بأن البقعة املذكورة . وبصورة من أحكام جنحية. 1992
تعود ملكيتها للدولة وأنه سلم للمدعي مجيع الوثائق املتعلقة بها، فكان عليه أن 

. عةيسوي وضعيته مع الدولة، وأن الكوخ الذي يسكنه حاليا ال عالقة له بهذه البق
 بامللف املدين عدد 882، أصدرت احملكمة حكمها عدد 2000‐7‐4وبتاريخ 
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أيدته حمكمة .  قضت فيه على املدعى عليه بإفراغ الكوخ املذكور8/2000
 .االستيناف مبقتضى قرارها املطعون فيه بالنقض بثالث وسائل

 .فيما يتعلق بالوسيلة األوىل
مسطرية اضر به وذلك يف حيث يعيب الطاعن القرار فيها خبرق قاعدة 

 .ثالثة فروع
 من قانون املسطرة املدنية ذلك أن 3ففي الفرع األول فقد خرق الفصل 

املقال االفتتاحي يتعلق مبطالبته بإزالة الكوخ املشيد على البقعة األرضية 
اململوكة للدولة، وأن املطلوب يف النقض مل يطلب منه اسرتداد البقعة املبيعة 

 .قرار املطعون فيه اختذ هذا املنحى وجتاوز املطلوبومع ذلك فإن ال
 من نفس القانون ذلك 89ويف الفرع الثاين، فقد خرق القرار املذكور الفصل 

أن العقد احملتج به من املطلوب يف النقض هو عبارة عن ورقة عرفية غري 
فاق معرفة التوقيع وتضمنت التزاما مغايرا ملا هو مطلوب أداؤه إذ أن ما وقع االت

 درهم مستحقة 12000 درهم كثمن للبيع إضافة إىل مبلغ 80 000عليه هو مبلغ 
للدولة إال أن املطلوب يف النقض ادعى خالف ذلك مما تصري معه الورقة 
املذكورة مزورة ومل تعرض عليه حىت يبدي رأيه فيها، ويف الفرع الثالث فقد 

ذلك أنه مل ينص على  من نفس القانون 335خرق القرار املطعون فيه الفصل 
إصدار األمر بالتخلي وحتديد تاريخ اجللسة اليت أدرجت فيها القضية وعلى 

 .تبليغ هذا األمر للطرفني من طرف احملكمة وإثبات تاريخ ذلك يف القرار نفسه
لكن حيث إن املطلوب يف النقض وإن كان قد طلب إزالة الكوخ املدعى 

فراغه منه بسبب امتناعه عن إخالئه كما فيه من الطاعن، فإنه يهدف بذلك إىل إ
وأن القرار املطعون حينما أيد احلكم االبتدائي القاضي . ورد يف املقال االفتتاحي

فقط بإفراغ الكوخ املذكور دون اسرتداد البقعة املبيعة، فإنه مل يتجاوز حدود 
وأنه خالفا ملا أثاره الطاعن فإنه ناقش احلجة املدىل بها من طرف . الطلب

الثابت من مستندات امللف أن "املطلوب وأجابه القرار عن ذلك حني علل بأن 
‐4‐22املستأنف باع فعال الكوخ للمستأنف عليه مبوجب العقد العريف املؤرخ يف 

 وقد سبق لقضاء الدرجة األوىل أن عرض هذا العقد على املستأنف ومل 1992
لة بزورية العقد مل يطعن فيه بأي طعن جدي، وأن ما دفع به يف هذه املرح

ومن جهة أخرى فالثابت من حمضر اجللسات، أن ". يتجسد يف مطالبه النهائية
احملكمة حجزت القضية للمداولة بعدما ناقشتها واعتربتها جاهزة للحكم فيها، 

 من قانون املسطرة 333ومل تقم بإحالتها على املستشار املقرر طبقا للفصل 
اك لصدور األمر بالتخلي، والوسيلة بالتايل غري املدنية، وبالتايل فال جمال هن

 .جديرة باالعتبار يف مجيع فروعها
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 .وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية
 من قانون االلتزامات 427حيث يعيب الطاعن القرار فيها خبرق الفصل 

والعقود، ذلك أن الورقة املعتمد عليها من املطلوب يف النقض ورغم العيوب 
 تضمنت التزاما من طرفه، وهو شخص أمي، ومن املعلوم أن اليت تشوبها فإنها

احملررات املتضمنة اللتزامات أميني ال قيمة هلا إال إذا تلقاها موثقون أو 
 .موظفون رمسيون مأذون هلم بذلك

لكن حيث إن الطاعن مل يثر أمام حمكمة املوضوع الدفع باألمية، وبالتايل 
ه ألول مرة أمام الس األعلى الختالط يكون هذا الدفع جديدا، ال جتوز إثارت

 .والوسيلة بالتايل غري مقبولة. الواقع فيه بالقانون
 .وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة

حيث يعيب الطاعن القرار فيها باخلطأ يف التعليل ونقصانه املوازي 
النعدامه، ذلك أن تعليله مقتضب ومتناقض لألسباب اليت تقدم بها، وما أثاره 

ائل قانونية يف هذا اال، وأن اخللل يف التعليل واالضطراب فيه يرقيان من وس
 .إىل مرتبة انعدامه

لكن حيث إن الطاعن مل يبني وجه االقتضاب والتناقض يف تعليل القرار 
مما تكون معه الوسيلة غامضة وغري دقيقة وحمددة، وبالتايل فهي . املطعون فيه
 .غري مقبولة

  األسبابهلذه
 .برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر األعلى لسا قضى
 القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله صدر وبه

و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  األعلى بالرباطبالسبقاعة اجللسات العادية 
شي حممد بلعيا: واملستشارين. ارئيسرئيس الغرفة ـ  حممد العالمي : السادةمن 

ـ والعريب العلوي اليوسفي، وحممد العيادي ، وزهرة املشريف . ـ عضوا مقررا
 الضبط ةكاتبو مبساعدة .  العريب مريدالسيد العام احملاميومبحضر . عضاءأ

 .السيدة مليكة بنشقرون
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