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  364القرار عدد 

   2009 يونيو 3الصادر بتاريخ  
  1009/4/2/2008يف امللف اإلداري عدد 

 

  
  مسؤولية عن املخاطر

  .طأ إثبات الضرر والعالقة السببية دون االعتداد باخل‐
احملكمة املصدرة للقرار املطعون فيه ملا اعتربت أن مسؤولية املكتب          
الشريف للفوسفاط هي مسؤولية عن املخاطر ألن معامله أحدثت أضـرارا           
ألرض املدعي نتيجة اجلوار بسبب النفايات والغبار ويكفـي لقيـام تلـك             

 مـا  املسؤولية ثبوت الضرر والعالقة السببية دون االعتداد باخلطـأ وهـذا         
أكدته اخلربة املنجزة تكون عندما قضت بالتعويض قـد طبقـت القـانون             

  .تطبيقا سليما
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك
 الـصادر عـن حمكمـة       349حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن القرار عدد         

  84/6/2008 يف امللـف عـدد       23/7/2008االستئناف اإلداريـة مبـراكش بتـاريخ        
أن املطلوب حممد التلبيسي تقدم مبقال افتتـاحي أمـام          املطعون بالنقض فيه،    

 عرض فيه أنه ميلك القطعة األرضية       27/1/2006احملكمة اإلدارية مبراكش بتاريخ     
الفالحية بدوار آيت باعمران واحملددة مبقاله واليت تضررت من النفايـات الـيت             

هـذه  تلقيها معامل املكتب الشريف للفوسفاط والدخان املتساقط من مـداخن           
األخرية إذ أصبح استغالهلا مستحيال وأصبحت عدمية العطاء ملتمسا احلكم على           

 درهم واحلكم بإجراء خربة على      2000املدعى عليه بأدائه له تعويضا مؤقتا مبلغه        
القطع األرضية املذكورة نوعية األضرار الالحقة بها ومدى صـالحيتها للنـشاط            

ني وتعقيب الطرفني ومتام اإلجـراءات      الزراعي، وبعد جواب الطاعن وإجناز خربت     
قضت احملكمة اإلدارية مبراكش على املكتب الشريف للفوسفاط بأدائـه لفائـدة            

 درهم وبرفض بـاقي الطلبـات، فاسـتأنفه         30000املدعي تعويضا إمجاليا قدره     
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الطرفان، وبعد املناقشة أصدرت حمكمة االسـتئناف اإلداريـة مبـراكش قرارهـا         
والقاضي بتأييد احلكم املستأنف مع تعديلـه برفـع التعـويض           املشار إليه أعاله    

  . درهم وهو القرار املطعون بالنقض فيه163512املستحق إىل مبلغ 
  :فـي الوسيلة األوىل 

 79 و 88حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه خبرق مقتضيات الفـصلني          
سطرة املدنية   من قانون امل   345من قانون االلتزامات والعقود ومقتضيات الفصل       

وانعدام التعليل، ذلك أن احملكمة مل تناقش موضوعيا وقانونيا سـبب االسـتئناف             
 من قانون االلتزامات والعقـود وأن       88املثار من طرف الطاعن واملتعلق بالفصل       

الضرر املزعوم ال ميكن اعتباره وإدخاله يف إطـار املـسؤولية اإلداريـة اعتبـارا               
دخل يف مفهوم شبه اجلرمية لكونه غـري نـاتج عـن            لطبيعة الضرر وسببه الذي ي    

تسيري إدارة الدولة أو أخطاء مصلحية ملستخدميها، وأن العالقـة الـسببية بـني              
الضرر املزعوم حصوله والفعل املنسوب إىل الطاعن منعدمة، وأن املطلـوب مل            
 يثبت الضرر والعالقة السببية بينه وبني الفعل املنسوب للطاعن الشيء الذي يعد           

  . من قانون االلتزامات والعقود88 والفصل 79خرقا ملقتضيات الفصل 
 من قانون االلتزامات والعقـود      88لكن من جهة، حيث إن مقتضيات الفصل        

  .تتعلق حبراسة األشياء وغري قابلة للتطبيق على وقائع هذه النازلة
ومن جهة أخرى، حيث إن قضاة املوضوع ملا اعتـربوا أن مـسؤولية طالـب        

ض هي مسؤولية عن املخاطر الن األضرار احلاصـلة للمطلـوب يف الـنقض              النق
ناجتة عن جوار أرضه ملعامل الطاعن اليت يكفي لقيامها ثبوت الضرر والعالقـة             
السببية دون االعتداد باخلطأ وهذا ما أكدته اخلـربة املنجـزة يف امللـف فـإنهم                

  .ري مرتكزة على أساسيكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما والوسيلة لذلك غ
  :يف الوسيلة الثانية 

 مـن قـانون     106حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه خبرقـه الفـصل           
االلتزامات والعقود عندما اعترب أن هذا الفصل ال ينطبـق علـى النازلـة لكـون                
املسؤولية قائمة على املخاطر وكون الضرر مسرتسل يف الزمن، وأن هذا التعليـل             

القانوين ويتعارض مع القانون نفسه باعتبار أن مـسؤولية الدولـة           منعدم األساس   
 من قانون االلتزامات والعقود تنطبـق عليهـا مقتـضيات           79احملددة يف الفصل    

 املشار إليه، وأن املطلوب يف النقض مالك للعقارات املدعى تضررها           106الفصل  
ـ  24 أي  1981اجملاورة ملعامل مغرب فوسفور منذ سنة        ع الـدعوى   سنة قبـل رف

وبذلك فهو على علم حبصول الضرر من جراء املعامـل املـذكورة وأن طلـب               
التعويض قد تقادم بالنسبة للسنوات السابقة على مخـس سـنوات قبـل رفـع               

 املذكور يعد خرقا له مما يعرض القـرار         106الدعوى وان استبعاد تطبيق الفصل      
  .املطعون فيه للنقض
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 من قانون االلتزامات والعقـود      106صل  لكن، حيث إنه لتطبيق مقتضيات الف     
املتمسك به يتعني أن يكون املتضرر على علم بالضرر واملتسبب فيه، وملا كـان              
الطاعن ليس يف امللف ما يفيد علم املتضرر باملتسبب يف الضرر فـإن عناصـر               

 املشار إليه غري متوفرة، وأن هذه العلة تقوم مقـام العلـة املنتقـدة               106الفصل  
  .غري مرتكزة على أساسوالوسيلة 

  
  هلذه األسباب

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
سعد غزيول بـرادة    :  السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والسادة املستشارون       

مقررا واحلسن بومرمي وعائشة بن الراضي وحممد دغرب ومبحضر احملامي العـام            
  . احلفاريالسيد سابق الشرقاوي، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة


