
 

 ائي مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القض©    ‐ 66  العدد  ‐  2007مارس   اإلصدار الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 

284 ص

 
 274القرار عدد   
 8/3/2006:الصادر بغرفتني بتاريخ 

 292/3/2/03: امللف  التجاري عدد 
 

 خروج عن اختصاص – تفسري بنود االتفاق – مقرر حتكيمي –التحكيم 
 )ال(احملكم 

ليس يف قانون املسطرة املدنية ما حيول دون احملكوم ضده استئنافيا           
من اللجوء إىل مسطرة الطعن بالنقض بعد أن سـلك مسـطرة الطعـن              
 بإعادة النظر، وأن سلوكه ألحد الطعنني ال يعترب منه تنازال عـن الطعـن             

 .اآلخر
إن تفسري احملكمني لبنود االتفاق ليس فيه أي خروج عن االختصـاص            

  306املوكول هلما، وتكون حمكمة االستئناف قد خرقت مقتضيات الفصلني          
 من قانون املسطرة املدنية ملا اعتربت املقـرر التحكيمـي املـراد             321و

بنـود  تذييله بالصيغة التنفيذية خمالفا للنظام العـام ـرد تفسـريه ل           
اعترب االتفاقية املتنازع يف شأنها عقد بيع مقيد بشرط         "واحلال أنه   . العقد

إرادي حمض يتعلق بتسديد الـثمن مـرتوك إلرادة املـدعيني األصـليني             
وحدهما، وبأن هذين األخريين مل ينفذا الشرط املذكور ومل يتم أي عقـد             

نوين على عاتق   بيع نهائي بني الطرفني، ونتيجة لذلك مل ينشأ أي التزام قا          
الطرفني وبأن مسطرة التحكيم تعترب مسطرة تعسفية وكيدية تسـتوجب          

 ".احلكم بالتعويض على من باشرها
 باسم جاللة امللك

  املداولة طبقا للقانونبعد و
 يف شأن الدفع الشكلي،

حيث تقدم دفاع املطلوب عبد السالم بالسكا بدفع يرمـي إىل التصـريح             
نقض طاملا أن الطالبني قد سلكا مسطرة الطعـن         بعدم قبول طلب الطعن بال    

بإعادة النظر يف القرار موضوع الطعن بالنقض وصدر يف شـأنه قـرار بـرفض               
 .الطلب

لكن، حيث إنه ليس يف قانون املسطرة املدنية ما حيول دون احملكوم ضده             
استئنافيا من اللجوء إىل مسطرة الطعن بالنقض  بعد أن سلك مسطرة إعـادة              
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ن سلوكه ألحد الطعنني ال يعترب منه تنازال عن الطعن اآلخـر ويكـون              النظر، وأ 
 .الدفع على غري أساس

 .يف  املوضوع
حيث يستفاد من مستندات  امللف ومـن القـرار الصـادر عـن حمكمـة                

 أن   6444/96 يف امللـف عـدد       20/3/1997االستئناف بالـدار البيضـاء بتـاريخ        
بنسامل حللو تقدما مبقال مفـاده أنـه        احلاج إدريس حللو و   ) الطالبني(املدعيني  

أمحـد  ) املطلوبان( التزم املدعى عليهما     8/2/1988مبقتضى اتفاقية مؤرخة يف     
 من جمموع احلقوق اليت ميلكانهـا يف        %62,50ملزايل وعبد السالم بال سكا بشراء       

سبع شركات وأصول جتارية مفصلة يف االتفاقية املذكورة مقابل مبلـغ إمجـايل            
 درهم ومتت اإلشارة يف االتفاقية املذكورة إىل حتريـر عقـود            30.000.000قدره  

اقتناء الشركات واألصول التجارية لكل واحدة على حدة بتـاريخ الحـق، إال أن              
املدعى عليهما رفضا توقيع العقود النهائية وتسديد الثمن املتفـق عليـه، وأن             

اع، وأن   نصت على مسطرة التحكـيم يف حالـة حصـول نـز            8/2/1998اتفاقية  
عينا األستاذ النقيب حممد الناصري كمحكم هلما وأشـعرا         ) املدعيني(العارضني  

املدعى عليهما بتعيني حمكمهما وإنذارهما بالقيام بذلك يف أجـل  مثانيـة أيـام               
ابتداء من تاريخ التوصل  غري أنهما مل حيركا ساكنا، فتقدما إىل السـيد رئـيس                

م لتعيني حمكـم    .م. من ق  309 يف إطار الفصل     احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء   
 عـني مبقتضـاه     6696/96هلما، فأصدر قرارا يف ملف املقاالت املختلفة عـدد          

األستاذ النقيب عبد اهللا درميش  حمكما إىل جانب األستاذ حممد الناصري وقـد              
 قـرارا حتكيميـا      24/1/1996باشر احملكمان مسطرة التحكيم، وأصدرا بتـاريخ        

 املتنازع يف شأنها تعترب عقد بيـع مقيـد بشـرط            8/2/1988تفاقية  بأن ا " قضى
إرادي حمض يتعلق بتسديد الثمن مرتوك إلرادة املدعيني األصـليني وحـدهما            
وبأن هذين األخريين مل ينفذا الشرط  املذكور ومل يتم  أي عقد بيع نهائي بـني                 

ـ              رفني وبـأن   الطرفني ونتيجة لذلك مل ينشأ أي التزام  قانوين على عـاتق الط
مسطرة التحكيم اليت باشرها السيد ملزايل وبالسكا  تعتـرب مسـطرة تعسـفية              
وكيدية  واحلكم  عليهما بالتضامن بأن يؤديا الدريس حللو وبنسامل حللو تعويضا             

 درهـم  أتعـاب التحكـيم        250.000 درهم وبأدائهما مبلغ     2.000.000مدنيا قدره   
س احملكوم هلمـا إعطـاء الصـيغة        ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات والتم       

 عـن   24/1/1996التنفيذية بصفة نهائية للقـرار التحكيمـي الصـادر بتـاريخ            
األستاذين عبد اهللا درميش وحممد الناصري، فأصدر السـيد رئـيس احملكمـة             
االبتدائية بالدار البيضاء آنفا أمرا استجاب مبقتضـاه للطلـب ألغتـه حمكمـة              

دما استؤنف استئنافا أصـليا مـن طـرف         االستئناف وحكمت برفض الطلب بع    
السيد بالسكا عبد السالم واستؤنف فرعيا قدم من طرف السيد أوجنار  ملزايل              

 .أمحد  وهو القرار املطلوب نقضه
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يف شأن الفرع الثاين من الوسيلة الثالثة املتخذ من خرق مقتضيات الفصلني            
مراقبـة مقـرر     ال يعطي للقضاء حق      321م ذلك أن الفصل     .م. من ق  321 و 306

احملكمني إال إذا كان فيه مساس بالنظام العام باملعىن القانوين، ومبا أن النظـام              
العام  الذي قالت احملكمة قد وقع املساس به هو عـدم االختصـاص النـوعي                
باخلروج عن نطاق شرط التحكيم، فإن ذلك  ليس من النظـام العـام، كمـا أن                 

رها إىل أنها اعتمدته فيما ال جيـوز أن          الذي أشارت احملكمة  يف قرا      306الفصل  
يكون موضوعا للتحكيم  ال جيعل عدم االختصـاص أو اخلـروج عـن شـرط                

من بني املسائل اليت أوردها على سبيل احلصـر وأن احملكمـة بهـذا               . التحكيم
 . املذكورين321 و306تكون قد خرقت مقتضيات الفصلني 

لك أن حمكمة  االسـتئناف      حيث ثبت صحة ما نعاه  الطالبان على القرار ذ         
املطعون يف قرارها اعتربت يف حيثيات قرارها  أن ما ذهب إليه املقرر التحكيمي              

 املربمة بني الطرفني هو عقد بيـع معلـق علـى            1988 فرباير   8من أن اتفاقية      
شرط إرادي وهو أداء املشرتين للثمن، هو بطالن ضمين لالتفـاق، وهـو خـارج                

مني وفيه مساس بالنظام العام ونتيجة لذلك اعتربت        االختصاص املوكول للمحك  
قرار التحكيم باطال، يف حني أن تفسري احملكمني لبنود االتفاق ليس فيه أي خروج              
عن االختصاص املوكول  هلما  وعليه فإن حمكمة االستئناف ملا اعتربت  املقرر              

 رد تفسـريه     التحكيمي املراد  تذييله بالصيغة التنفيذية خمالفا  للنظام العام         
  املـذكورين خرقـا      321 و 306لبنود العقد تكون قد خرقت مقتضيات الفصلني        
 .أضر بالطاعنني وعرضت بالتايل  قرارها للنقض

  القضـية  إحالـة  يقتضـيان  الطرفني إن حسن سري العدالة ومصلحة      حيث
 .   نفس احملكمةعلى

 هلذه األسباب
 القضـية  إحالةبو فيه   طعونامل القرار وإبطال   بنقض الس األعلى    قضى

، أخـرى  مرتكبة مـن هيـأة         وهي  طبقا للقانون     ا فيه للبتعلى نفس احملكمة    
 . املصاريف يف النقض نيوحتميل املطلوب

 احلكم املطعـون    إثر املذكورة احملكمة إثبات حكمه هذا بسجالت      قرر كما
 .بطرتهفيه أو 
ريخ املـذكور أعـاله      بالتـا  املنعقدةبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية       و

 اهليئة احلاكمة مرتكبة    كانتو. بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط     
ورئيسـة   رئيسـا حممد اخليـامي    السيد   رئيس الغرفة املدنية القسم الرابع       من

عبـد  : املستشارين السادة و الغرفة التجارية القسم األول السيدة زبيدة تكالنيت      
 والطاهرة سليم ونزهة جعكيـك      املصباحي ند الرمحا السالم الوهايب مقررا عب   
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وعبد النيب قدمي وعبد السالم الربكي وحممد عثماين وحممـد أنواسـي أعضـاء              
 الضـبط السـيدة   ةمبساعدة كاتبو لطيفة إيديمبحضر احملامي العام السيدة    و

 .فتيحة موجب
 

                   املستشار املقرر    كاتب الضبط رئيس الغرفة
 
 


