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  413القرار عدد 

  7/5/2008املؤرخ يف 
  756/4/2/2006امللف اإلداري عدد 

  
  

   جواز احلجز على أمواهلا‐ امتناع عن تنفيذ حكم ‐مؤسسة عمومية 
إذا كان ال جيوز احلجز على أموال املؤسسات العمومية لكونها مليئة 

شى عسرها، فإنه إذا ثبت امتناعها عن التنفيذ فمالءة الذمة الذمة وال خي
تصبح غري جمدية، علما أنه جيوز القيام بالتنفيذ اجلربي يف مواجهتها 
نظرا لصفة اإللزام اليت تفرضها حبكم القانون األحكام القضائية القابلة 

  . للتنفيذ مادام احلجز مل يثبت أن له تأثريه على سري املرفق العام

 امللك جاللة مباس

 إن اجمللس األعلى

   للقانونوبعد املداولة طبقا
  :يف الشكل 

حيث إن االستئناف املقدم من طرف املكتب الوطين للسكك احلديدية يف 
 ضد األمر الصادر 13/03/2006شخص ممثله القانوين بواسطة دفاعه بتاريخ 
 يف امللف 08/02/2006 بتاريخ 27عن رئيس احملكمة اإلدارية بالرباط حتت رقم 

  . جاء مستوفيا جلميع الشروط املتطلبة قانونا فهو مقبول شكال1416/05
   :يف املوضوع 

حيث يستفاد من أوراق امللف ومن ضمنها األمر املستأنف أنه بتاريخ 
 تقدم بقال يوسف مبقال عرض فيه أنه صدر لفائدته حكم نهائي 27/12/2005

هة املكتب الوطين للسكك احلديدية  درهم يف مواج112.850,40قضى له مببلغ 
وأن عون التنفيذ قام بإجراء حجز لدى الغري على أموال املدين لدى اخلزينة 
العامة ملتمسا أمر اخلازن العام بأداء املبلغ احملجوز لديه مع املصاريف إضافة 

وبعد جواب املدعى عليه صدر أمر وفق الطلب وهو األمر . إىل املبلغ أعاله
  .املستأنف
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  : أسباب االستئنافيف
   :يف السبب األول

 من قانون 514 و142حيث يعيب املستأنف األمر املستأنف خبرق الفصلني 
املسطرة املدنية لعدم إدخال الوكيل القضائي ولعدم اإلشارة إىل عنوان كل من 

  .املدعي واملدعى عليه
 من قانون املسطرة املدنية خيص املقاالت 142لكن من جهة فالفصل 

ستئنافية وليس املقاالت االفتتاحية اليت جيب أن تتوفر فيها مقتضيات الفصل اال
 من نفس القانون فضال على أن املستأنف عليه أجاب يف املرحلة االبتدائية 32

ومن جهة أخرى فالدعوى تهدف إىل املصادقة على . ومل حيصل له أي ضرر
ص مديونية املؤسسة احلجز لدى الغري يف إطار مسطرة التنفيذ اجلربي وال خت

 احملتج به مما جيعل ما أثري عدمي 514العمومية حىت جيب تطبيق الفصل 
  .األساس

   :يف السبب الثاين 
حيث يعيب املكتب املستأنف احلكم املستأنف خبرق الفصلني األول 

 املتعلق بتنفيذ القرارات القضائية املطعون فيها 14/06/1944والثاين من ظهري 
ميكن تنفيذ األحكام املطعون فيها بالنقض إال بعد إدالء طالب بالنقض، إذ ال 

التنفيذ لكفالة وأن املستأنف عليه مل يدل بها مما جيعل طلبه التنفيذ غري 
مقبول وبالتايل يكون طلب املصادقة على احلجز غري مقبول هو اآلخر باعتبار 

أموال ما بين على الباطل باطال فضال عن ذلك ال جيوز إجراء حجز على 
العارض باعتباره مؤسسة عمومية ملا يف ذلك من عرقلة لسريها، وأن أمواله 

  .أموال عمومية مما يتعني معه إلغاء األمر املستأنف
لكن من جهة وبالرجوع إىل عريضة النقض املرفقة مبذكرة املستأنف 
اجلوابية يف املرحلة االبتدائية يتبني أنه التمس مبقتضاها نقض قرار صادر عن 

  .‐ الغرفة اإلدارية ‐اجمللس األعلى 
وحيث إنه من املعلوم أن القرارات اليت تصدرها هذه الغرفة وإن كانت 
تبت يف استئناف أحكام احملاكم اإلدارية إال أنها تصدر بصفة نهائية وغري قابلة 
للطعن بالنقض مما جيعل ما أثري بشأن القرارات املطلوب النقض فيها عدمي 

  .األساس
نه إذا كان ال جيوز احلجز على أموال املؤسسات العمومية لكونها وحيث إ

مليئة الذمة وال خيشى عسرها فإنه إذا ثبت امتناعها عن التنفيذ كما هو احلال 
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يف النازلة فمالئة الذمة تصبح غري جمدية علما أنه جيوز القيام بالتنفيذ اجلربي 
القانون األحكام القضائية يف مواجهتها نظرا لصفة اإللزام اليت تفرضها حبكم 

القابلة للتنفيذ مادام هذا احلجز مل يثبت أن له تأثريا على سري املرفق العام 
 من قانون املسطرة املدنية أن سلوك 494خاصة أنه يتضح من استقراء الفصل 

مسطرة املصادقة على احلجز ميكن أن يتم بصفة تلقائية من طرف رئيس 
وى ليست دعوى مبتدأة مما جيعل ما أثري عدمي احملكمة باعتبار أن هذه الدع

  .األساس ويكون بالتايل األمر املستأنف واجب التنفيذ
  

  هلذه األسباب
  . قضى اجمللس األعلى تأييد األمر املستأنف

وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
لرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة بقاعة اجللسات العادية باجمللس األعلى با

من رئيس الغرفة اإلدارية القسم الثاين السيد بوشعيب البوعمري واملستشارين 
عائشة بن الراضي مقررة، احلسن بومرمي، حممد دغرب، حممد منقار : السادة 

بنيس ومبحضر احملامي العام السيد سابق الشرقاوي ومبساعدة كاتبة الضبط 
  .حلفاريالسيدة الزوهرة ا

  
       كاتبة الضبط            املستشار املقرر  رئيس الغرفة


