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  48القرار عدد 

  2011  يناير 20الصادر بتاريخ 
  1472/4/1/2010 عدديف امللف اإلداري 

  )إدارة اجلمارك/ امبارك الكمريي (
 

  

  مسؤولية إدارية
 دخـول الـسيارة املتـسببة يف        ‐ تقصري اجلمارك يف مراقبة احلدود     ‐

  .اإلدارية اختصاص احملاكم ‐احلادثة دون تأمني 
    ملا كان االدعاء يف الدعوى يهدف يف حقيقته إىل القول باملسؤولية           
اإلدارية إلدارة اجلمارك عن عجز املدعي عن تنفيذ حكم بالتعويض عـن          
حادثة سري بسبب تقصري اإلدارة املدعى عليها يف مراقبة احلدود وضـبط            

 تأمني دويل، فإن    دخول العربة املتسببة يف احلادثة إىل الرتاب الوطين دون        
  .االختصاص بالبت فيها يرجع إىل القضاء اإلداري ال القضاء العادي

  
  باسم جاللة امللك

 أمام احملكمـة اإلداريـة بأكـادير،        29/12/2009حيث مبقال مرفوع بتاريخ     
، وبينما كان يسري علـى مـنت        7/9/2004عرض السيد الكمريي مبارك أنه بتاريخ       

، حصل اصطدام تسبب فيه سائق أجنيب يدعى        1م  شاحنته بالطريق الوطنية رق   
مكينتوش لورد ريسيل مريدو، الذي كان يسوق سيارته من نـوع نيـسان رباعيـة               

 املؤمنة لدى شركة تأمني أجنبيـة       DX04VTLالدفع املسجلة باخلارج حتت رقم      
 قضت احملكمة االبتدائيـة بكلمـيم يف        27/2/2008، وأنه بتاريخ    )نورويش احتاد (

 بإدانة املتسبب يف احلادث من أجـل عـدم          417/2004نحي سري عدد    امللف اجل 
ضبط السرعة واجلرح اخلطأ والفرار عقب احلادث والتجاوز املعيـب وبراءتـه          
من جنحة انعدام التأمني، وبتحميله كامل مسؤولية احلادث واحلكم عليه بأدائـه            
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هما وحبلول   در 66.654,95تعويضا مدنيا قدره    ) املدعى(للمطالب باحلق املدين    
شركة التأمني نورويش احتاد حمله يف األداء أيدته حمكمـة االسـتئناف بأكـادير              

، وفتح له امللف    1265/03/08 يف امللف رقم     7/5/2009 وتاريخ   3670بقرارها عدد   
، فأفاد جواب املكتب املركزي املغريب أن شركة التـأمني          464/09التنفيذي عدد   

علة عدم توفر املؤمن له على البطاقة اخلضراء        األجنبية املعنية ترفض التنفيذ ب    
مما تكون معه الدولة يف شخص إدارة اجلمارك مسؤولة عن تقصريها يف            . الدولية

املراقبة وضبط احلدود ومنع السائق األجنيب من دخول الرتاب الـوطين رغـم             
عدم توفره على البطاقة اخلضراء الدولية اإللزامية، كما أنه اسـتطاع مغادرتـه             

 يف وضعية غري قانونية، ومن مث فإنه بتعذر التنفيـذ علـى شـركة التـأمني                 وهو
األجنبية للسبب املذكور، أصبحت الدولة ملزمة بضمان محاية املدعي، وذلـك           
باحلكم عليها بأدائها مبلغ التعويض احملكوم به مع الفوائد القانونية ابتداء مـن             

بت إدارة اجلمارك والضرائب غري     تاريخ احلكم املشار إليه إىل تاريخ التنفيذ، أجا       
املباشرة بالدفع بعدم االختـصاص النـوعي اسـتنادا إىل أن املطالبـة تتعلـق             
بالتعويض عن أضرار ناجتة مباشرة عن حادثة سري تسبب فيها شخص أجنيب ال             
ينتمي إىل اإلدارة، وأن املشرع أسند االختصاص للبت يف منازعات حوادث السري            

ولو كانت مرتكبة بعربات تابعة للدولة حسب أحكام املادتني         إىل احملاكم العادية    
وبعد املناقشة، قضت احملكمة    .  من القانون احملدثة مبوجبه حماكم إدارية      11 و 9

  .اإلدارية بعدم اختصاصها وهو احلكم املستأنف من طرف املدعي
  :يف أسباب االستئناف

ـ           التعويض عـن   حيث يتمسك املستأنف بأن دعواه ال تهدف إىل املطالبة ب
حادث السري الذي قال فيه القضاء العادي كلمته وقضى به، وإمنا يتعلـق األمـر               
بتعذر تنفيذ احلكم بالتعويض، ورفض الشركة املؤمنة احملكوم حبلوهلـا حمـل            
املسؤول املدين األداء لعدم توفره على البطاقـة اخلـضراء، ومبـسؤولية إدارة             

ملراقبة واحليلولة دون دخول األجنيب     اجلمارك عن هذه الوضعية بتقصريها يف ا      
مرتكب احلادث إىل أرض الوطن دون توفره على البطاقة املـذكورة، وذلـك يف              

 من ظهري االلتزامـات والعقـود فيكـون         79إطار مسؤولية الدولة طبقا للفصل      
  .احلكم املستأنف القاضي بعدم اختصاص احملكمة اإلدارية يف غري حمله

ء يف الدعوى املاثلة يهدف يف حقيقتـه وحبـسب           إنه ملا كان االدعا    وحيث
مرماه إىل القول باملسؤولية اإلدارية إلدارة اجلمارك عن عجز املدعي عن تنفيذ            
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احلكم بالتعويض الصادر لفائدته يف مواجهة مؤمنة املسؤول عن احلادث بسبب           
تقصري اإلدارة املدعى عليها يف مراقبة احلـدود وضـبط دخولـه إىل الـرتاب               

 دون تأمني، فإن تكييف الوقائع املنتجة يف الدعوى بأنها مطالبـة بـأداء              الوطين
الدولة التعويض احملكوم به من جراء حادث سري، وأن هذه الدعوى ال ختـتص              

 8بها احملاكم اإلدارية سواء يف إطار دعوى اإللغاء أو القضاء الشامل، وأن املادة              
ت األضـرار الـيت تـسببها يف        من القانون احملدثة مبوجبه حماكم إدارية اسـتثن       

الطريق العام مركبات ميلكها شخص من أشـخاص القـانون العـام فبـاألحرى              
مركبات القانون اخلاص، يعترب قصورا يف فهم الواقع املطـروح علـى احملكمـة           
حجب عليها التكييف القانوين الصحيح، فكان النعي على احلكم املستأنف بهذا           

  .الوجه يف حمله وعرضه لإللغاء
 

  األسـبـاب لـهـذه
قضى اجمللس األعلى بإلغاء احلكم املستأنف والتصريح باختصاص القضاء         

  .اإلداري نوعيا وإرجاع امللف إىل احملكمة اليت أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون
احملـامي   ‐ السيد حسن مرشـان      :املقرر – السيد أمحد حنني     :الرئيس

  . السيد سابق الشرقاوي:العام


