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  4939 عدد القرار

  29/11/2010  جبميع الغرف بتاريخالصادر 
  1092/1/3/2004 عدد دينامللف يف امل

 

  
  عقار حمفظ

 مراعـاة   – إعمال مبدأ حسن النية أو سـوئها         ‐ البناء يف ملك الغري    ‐
  .أخف الضررين 

   الباين يف عقار حمفظ عائد للغري تسري عليه قاعدة حسن وسـوء            
قرينة قاطعة على سوء  ظ النية يف البناء الذي يقيمه عليه، وليس التحفي

  .نيته مادام قانون التحفيظ نفسه ميز بني احلالتني
 حيق ملالك العقار احملفظ طبقا للقانون االحتفاظ بالبناء احملدث         

 النية على أن يؤدي له قيمة املواد أو يلزم          ئعلى ملكه من طرف الغري سي     
 حسن النيـة    حمدثه بإزالة األنقاض على نفقته، ويف حال ما إذا كان الباين          

 البناء وإمنا له فقط اخليار بـني        ةفال ميكن للمالك أن يطالب الباين بإزال      
أن يؤدي للباين قيمة مواد البناء مع أجرة اليد العاملة أو أن يدفع له مبلغا               

  .يعادل ما زيد يف قيمة امللك
وإن حمكمة املوضوع يف قضائها بإزالة الضرر، عليها أن تـوازن بـني             

 للباين يف حالة هدم جزء مـن بنائـه والـضرر احلاصـل              الضرر احلاصل 
للمالك يف حالة ختليه بدون إرادته عن جزء من ملكـه مقابـل تعـويض               

  . بالقيمة، و تغلب   الضرر األصغر على األكرب
  نقض وإحالة 

  
  باسم جاللة امللك

 الصادر عن   5165حيث يستفاد من وثائق امللف والقرار املطعون فيه عدد          
 3724/2000 يف امللف عدد     30/10/2002تئناف بالدار البيضاء بتاريخ     حمكمة االس 

أن املدعية شركة شال املغربية يف شخص ممثلها القانوين تقدمت حسب طليعة            
القرار أمام احملكمة االبتدائية باحلي احملمدي عني الـسبع مبقـال يف مواجهـة              

 متلـك   املدعى عليهما السطي عبد السالم والسطي سعد تعـرض فيـه أنهـا            
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 مرتا مربعا   687 س مساحتها    3225القطعة األرضية موضوع الرسم العقاري عدد       
 س وأنهمـا اسـتوليا      866اجملاورة مللك املدعى عليهما يف الرسم العقاري عدد         

على جزء من عقارها طالبة احلكم عليهمـا بإرجـاع اجلـزء املـستوىل عليـه                
ن املساحة املستوىل عليهـا،     وإفراغهما ومن يقوم مقامهما بعد انتداب خبري لبيا       

وأرفقت مقاهلا بـشهادتني لـرمسني عقـاريني        . وبأداء تعويض عن حرمانها منه    
وتقرير طبوغرايف ، وبعد جواب املدعى عليهما بأن املدعية مل تثبـت مـا ورد               
مبقاهلا من ادعاءات وإجراء خربة بواسطة اخلبري التوييت موالي إبراهيم وانتهـاء            

مة بالتصديق على تقرير اخلربة واحلكـم تبعـا لـذلك           اإلجراءات قضت احملك  
بإرجاع اجلزء املأخوذ من املساحة األرضية موضـوع الرسـم العقـاري عـدد              

وبرفض باقي الطلبات،    2 م   37،06س إىل املدعية، والذي تقدر مساحته يف        /3225
فاستأنفه احملكوم عليهما مثريين أن املالك ليس له حق طلب هـدم البنـاء إذا               

لباين حسن النية، وأنهما متسكا حبسن نيتهما يف إحداثهما للبناء على جـزء             كان ا 
من أرض املستأنف عليها، طالبني احلكم لفائدتها بالتعويض املقرتح من طـرف            

وبعد اجلـواب الرامـي إىل التأييـد مـع          .  درهم 22.236اخلبري احملدد يف مبلغ     
ت حمكمـة   استئناف فرعي خبصوص طلب التعـويض املقـدم ابتـدائيا قـض           

االستئناف بتأييد احلكم املستأنف، بعلة أن عقاري الطرفني حمفظان وأن شهادة           
كل رسم عقاري توضح بالضبط مساحته دون اإلشارة إىل أي حتفظ، وأن قضاء             
احملكمة صحيح ويف حمله وال يتعلق النزاع حبق األسبقية يف البنـاء، إذ ال جيـوز                

  .لقرار املطلوب نقضهالتعدي مطلقا على ملك الغري وهذا هو ا
  .يف شأن الوسيلة الثالثة املستدل بها

 مـن ظهـري     18حيث يعيب الطالبان على القرار خرق القـانون، الفـصل           
 املتعلق بالتشريع املطبق على العقارات احملفظة ذلك أن مالـك           02/06/1915

األرض ميلك البناء املقام عليها بااللتصاق وليس له طلب هدم بناء حمدث على             
كه من طرف الغري إذا كان حسن النية، وهو ما ظال متمسكني به أمام قـضاة                مل

املوضوع ومع ذلك حكم عليهما بإرجاع اجلزء احملدث عليه البناء إىل املطلوبة            
وهو ما يعين هدمه رغم حسن نيتهما الذي يدل عليه أن املطلوبة بنت قبلهما يف               

همـا حـني شـروعهما يف       ملكها، وحصوهلما على رخصة البناء ومل تعرتض علي       
    وهو ما       2 م   37،06البناء، ومل يقع التجاوز إال على جزء يسري ال تتعدى مساحته          

كان معه على احملكمة أن حتكم للمطلوبة بتعويض مناسب عـن هـذا اجلـزء               
  .فقط

 مـن ظهـري     18 ما عابه الطالبان على القرار ذلك أن الفـصل           حيث صح 
ق على العقارات احملفظـة يقـضي بـأن          املتعلق بالتشريع املطب   02/06/1915

املالك إذا احتفظ بالبناء احملدث من الغري بسوء نية على ملكه يؤدي له قيمـة               
املواد، وإذا مل حيتفظ به فإن له إزالته على نفقة الباين، أما يف حالة حسن نيـة                 
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الباين فليس للمالك خيار اهلدم، ويبقى له االختيار بني أداء قيمة املواد وأجـرة              
اليد العاملة أو قيمة حتسني ملكه، وأن املقرر فقها واملستقر عليـه قـضاء أن               

والثابت مـن وقـائع الـدعوى       . الضرر يزال، وإذا التقى ضرران ارتكب أخفهما      
وأدلتها املدىل بها لقضاة املوضوع أن الطالبني دفعا يف الدعوى بأنهمـا بنيـا يف               

 متت يف النازلـة يف املرحلـة        جزء من أرض املطلوبة حبسن نية وأن اخلربة اليت        
 ، واحملكمة مصدرة     2 م 37،06االبتدائية أسفرت عن حتديد مساحة هذا اجلزء يف       

القرار املطعون فيه ملا عللت قرارها بأن الرسم العقاري حيدد مساحة العقـار             
العائد لكل من الطرفني، وال ميكن لذلك إال أن يكون الطالبان أحـدثا البنـاء يف                

املطلوبة بسوء نية، وأن ذلك تعد على ملكها ال جيوز مطلقـا، يف             جزء من عقار    
 مـن   18حني أن أحكام الباين حسن النية وسيء النية منصوص عليها يف الفصل             

 املتعلق بالتشريع املطبق على العقارات احملفظة املـشار         02/06/1915ظهري  
 قاعدة حسن   إليه، وهو ما يعين أن الباين يف عقار حمفظ عائد للغري تسري عليه            

وسوء النية يف البناء الذي يقيمه عليه، وليس التحفيظ قرينة قاطعة على سـوء              
نيته، فضال عن أن الباين سيء النية إذا احتفظ املالك بالبناء يـؤدي لـه قيمـة              
املواد، وهو ما يقتضي من احملكمة يف النازلة اعتبار سوء أو حسن نية الطالبني              

ها يف ذلك على أسباب سائغة وتقدر مدى انتفاع         بصفتهما بانيني وأن تقيم قضاء    
املطلوبة باجلزء من أرضها احلاصل فيه البناء أو تعذره إذا مل يكن هلـا خيـار                

ضرر الطالبني يف حالة هـدم      : هدمه نظرا حلسن نيتهما، واملوازنة بني الضررين      
ها جزء من بنائهما وضرر املطلوبة يف حالة ختليها بدون إرادتها عن جزء من ملك             

مقابل تعويض بالقيمة، وتغليب الضرر األصغر على األكرب، وما مل تفعل تكون قد             
  .خرقت الفصل احملتج به يف الوسيلة وعرضت قرارها للنقض

وحيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة القـضية           
  .على نفس احملكمة

  
  لـهـذه األسـبـاب

 5165 القرار املطعون فيه عدد       جبميع غرفه بنقض   قضى اجمللس األعلى  
 وإحالة القضية وطرفيها على نفس احملكمة للبـت فيهـا           30/10/2002وتاريخ  

  .بهيئة أخرى طبقا للقانون وحتميل املطلوبة املصاريف
رئـيس   عبـد العلـي العبـودي     : ادة وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من الس     

يم حبمـاين رئـيس غرفـة       ا و حممد بن يعيش مقررا و إبراه        رئيس الغرفة األوىل 
األحوال الشخصية واملرياث،والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية و أمحـد          
حنني رئيس الغرفة اإلدارية و مليكة بنزاهري رئيسة الغرفة االجتماعية والطيـب            

حممد العالمـي، أمحـد اليوسـفي       : أجنار رئيس الغرفة اجلنائية، واملستشارين    
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حـسن   حممد تيوك، عبد الكبري فريد، حممد الرتايب،       العلوي، احلنفي املساعدي،  
منصف، عبد الرمحن مزور، عبد الرمحن مصباحي، حممـد امللجـاوي، مليكـة             
بنديان، زهرة الطاهري، زهور احلر، حممد احلبيب بنعطية، حـسن آيـت بـال،              
عتيقة السنتيسي، حممد سعد اجلرندي، عبد اللطيف الغازي، مليكة بامي، أمحد           

ممثلـي  ر  ووحبـض د منقار بنيس، حسن مرشان، عبد احلميد سبيال،         دينيا، حمم 
األوىل، أمحد املوسـاوي، وآسـية       ة العام ةاحملاميفاطمة احلالق   : النيابة العامة 

  .بناصر معزوزط ـومبساعدة كاتب الضبولعلو، 
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  5016 القرار عدد

  06/12/2010  الصادر جبميع الغرف بتاريخ
  3373/1/5/2005 دين عددامللف يف امل

 

  
   تأمني‐
  . احلق يف التعويض عن عدم األداء‐ حوادث السري ‐
املتعلـق بتعـويض     2/10/1984 مـن ظهـري      21 مقتضيات الفصل    إن

املصابني يف حوادث تسببت فيها عربات برية ذات حمرك ، والـيت تـنص              
على أنه إذا مل تدفع مؤسسة التأمني مجيع أو بعض ما عليها من دين ثابت               

أحكام القانون استحق املستفيدون تعويـضا ال يتجـاوز         ومصفى مبقتضى   
 مما  عامة ومطلقة  بصيغة   جاءت من املبالغ احملجوزة بغري موجب ،        50%

يؤكد مشوهلا تنفيذ مجيع أنواع التعـويض املنـصوص عليـه يف القـانون             
املذكور، وعلى ضرورة تطبيقها على مجيع أبوابه وبدون استثناء وبالتـايل    

 صلح بني ضحايا     إبرام    على حالة  حالة الصلح فقط  ال يصح قصرها على     
اليت أصبحت متجاوزة بعد صدور حكم      ومني  أحوادث السري ومؤسسات الت   

   .  قضى بالتعويض املطلوب تنفيذهبات
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

 الـصادر   677حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعون فيه عدد           
 ادعـاء   704/01 يف امللف عدد     25/12/2001زة بتاريخ   عن حمكمة االستئناف بتا   

طالبة النقض الدويب حمجوبة أنها استصدرت حكما ابتدائيا قضى هلا بالتعويض           
عن الضرر الالحق بها من جراء حادثة السري اليت تعرضت هلا، وأيـد اسـتئنافيا         

 ، وأن شركة التـأمني    482/94مع رفعه التعويض مبقتضى القرار االستئنايف عدد        
 األمان امتنعت من تنفيذه رغم مرور أزيد من أربع سنوات علـى تـاريخ               ‐أكسا  

طلب التنفيذ ورغم توجيه الطاعنة عدة شكايات إىل جهات خمتلفـة وإنـذارا             
 بقي بدون جـدوى ملتمـسة اعتبـار         24/07/2000توصلت به املطلوبة بتاريخ     

 من املبالغ   %50املدعى عليها يف حالة مطل واحلكم عليها بتعويض ال يقل عن            
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وبعد اجلواب ومتام اإلجراءات صـدر      . احملجوزة بغري حق مع الفوائد القانونية     
حكم قضى بالتعويض، استأنفته شركة التأمني فألغته حمكمة االستئناف وقضت          

  .من جديد برفض الطلب مبقتضى قرارها املطلوب نقضه
يات  خـرق مقتـض    يف الوسيلة الوحيدة  حيث تعيب الطاعنة على القرار      

 وانعدام األساس القانوين، ذلـك أنـه جـاء يف           2/10/1984 من ظهري    21الفصل  
 تبني أن املشرع سن    02/10/1984 من ظهري    19 و 18بأنه باستقراء املواد    "حيثياته  

 على أن هذه املـسطرة      18مسطرة للمصاحلة ونص بصريح العبارة يف الفصل        
 منه لتحديـد مـسطرة      19تكون قبل ممارسة أية دعوى قضائية، مث أتى الفصل          

 املؤسسة عليه   21وآجال جواب شركة التأمني على طلب الصلح، وجاء الفصل          
الدعوى ليقرر اجلزاء املرتتب على اإلخالل باالتفاق املربم بني الطرفني يف نطاق            

إذا مل  :"  تنص بصريح العبارة   02/10/1984 من ظهري    21بينما املادة   ". املصاحلة
ع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى مبقتـضى           تدفع مؤسسة التأمني مجي   

أحكام ظهرينا الشريف هذا املعترب مبثابة قانون استحق املستفيدون تعويـضا ال            
 من املبالغ احملجوزة بغري موجب، أي أن املشرع مبقتـضى هـذه             %50يتجاوز  

املادة أجرب مؤسسات التأمني بأن تؤدي ما عليها من ديون وتعويضات مستحقة            
 لفائدة املتضررين درءا لكل متاطل، وبذلك فان التعويض عـن التماطـل             نهائيا

 هو وسيلة جديدة للتنفيذ اجلربي والفـوري        02/10/1984الذي نص عليه ظهري     
وإن القرار فيما انتهى إليه قد أول       . لنتائج الصلح وملقتضيات األحكام القضائية    

للقـانون ومعرضـا     من الظهري تأويال خاطئا فجاء خارقا        21مقتضيات الفصل   
  .للنقض

 على القرار، ذلـك أن حمكمـة االسـتئناف          حيث صح ما عابته الوسيلة    
 ال  02/10/1984 مـن ظهـري      21مصدرته حينما اعتربت أن مقتضيات الفـصل        

تطبق إال على تنفيذ االتفاقات املربمة بني ضحايا حوادث الـسري ومؤسـسات             
املشرع قـد   "للت ذلك بكون    التأمني وال تطبق على تنفيذ األحكام القضائية وع       

 علـى أن هـذه      18سن مسطرة للمصاحلة ونص بصريح العبـارة يف الفـصل           
 منه لتحديـد    19املسطرة تكون قبل ممارسة أية دعوى قضائية مث أتى الفصل           

 21مسطرة وآجال جواب شركة التأمني على طلب الـصلح، مث جـاء الفـصل               
إلخالل باالتفاق املـربم بـني      املؤسسة عليه الدعوى ليقرر اجلزاء املرتتب عن ا       

الطرفني يف نطاق املصاحلة، مث أشار إىل أنه إذا مل تدفع مؤسسة التأمني مجيع              
أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى مبقتضى الظهري الشريف هـذا اسـتحق               

يف حني  ".  من املبالغ احملجوزة بغري موجب     %50املستفيدون تعويضا ال يتجاوز     
ملذكور جاءت عامة ومطلقة وواردة لوحدها يف الباب         ا 21أن مقتضيات الفصل    

، مما يؤكد مشوهلـا     "التعويض عن عدم األداء   "السادس من الظهري حتت عنوان      
تنفيذ مجيع أنواع التعويض املنصوص عليه يف الظهري وعلى ضرورة تطبيقهـا             


