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  516 قرار عددال
  9/5/2007املؤرخ يف 

  1082/3/1/2006 عددالتجاري لف امل
  
  

 –) نعم( تعرض على الوفاء خارج احلاالت احملددة قانونا –لة كمبيا
  )نعم(مسؤولية البنك يف إطار قواعد الوكالة 

 من مدونة التجارة ال جتيز التعرض على الوفاء 189لئن كانت املادة 
بالكمبيالة إال يف حالة ضياعها أو سرقتها أو يف حالة التسوية أو التصفية 

 املتعرض على الوفاء –قة املسحوب عليه القضائية للحامل، فإن عال
 بالبنك املستوطن به حسابه هي عالقة وكيل ‐خارج احلاالت املذكورة 

 من قانون االلتزامات والعقود، مما ال جمال معه 903مبوكل ينظمها الفصل 
 اليت امتنع – املذكورة لتعلق األمر يف النازلة 189إلعمال مقتضيات املادة 

 مبسؤولية ‐ستجابة لتعرض زبونه على وفاء الكمبيالةفيها البنك من اال
عقدية تؤطرها القواعد العامة، جتعله مسؤوال عن اإلخالل بأهم التزام 

  .يقع على عاتقه وهو احرتام تعليمات زبونه

 امللك جاللة باسم

  وبعد املداولة طبقا للقانون
حمكمة حيث يستفاد من أوراق امللف ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 

 يف امللف رقم 14/2/2006االستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 
، أن شركة دراسة األشغال اخلاصة واالستشارة 788/06 حتت عدد 3820/2005/5

تقدمت مبقال إىل احملكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أن لديها حسابا بنكيا 
حة حممد اخلامس الدار البيضاء لدى املطلوب بنك الوفاء بالوكالة الكائنة بسا

 تقدمت لدى الوكالة 10/6/2002 وأنه بتاريخ 01001063390.13حتت عدد 
ابن "املذكورة بطلب من أجل عدم أداء مقابل الكمبيالة املسحوبة لفائدة مقاولة 

  احلالة األداء بتاريخ15/4/2002 درهم املؤرخة يف 50.000احلاملة ملبلغ " يدر

تتعرض على أداء مقابل الكمبيالة، إال أنه وبعد اطالعها على ، وأنها 15/5/2002
كشف حسابها فوجئت بأن الوكالة البنكية قامت بأداء مقابل تلك الكمبيالة 
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، واقتطعت من حسابها مبلغ 20/1/2003املتعرض عليها بتاريخ الحق أي بتاريخ 
التعرض  درهم بالرغم من مرور مثانية أشهر على تاريخ توصلها بطلب 50.000

على الوفاء، وان أداء الوكالة البنكية مقابل الكمبيالة املتعرض عليها يعد خطأ 
فادحا من طرفها، وبذلك فإنها تتحمل كامل مسؤوليتها يف عدم تنفيذ طلبها 
خبصوص تعرضها عن أداء مقابل الكمبيالة املذكورة، وعلى إثر ذلك بعثت 

فاعها بدوره للوكالة البنكية رسالة يف املوضوع للبنك املطلوب، كما بعث د
رسالة إنذار ية من أجل معاجلة املشكل بصفة ودية، إال أن املدعى عليها 
بالرغم من توصلها بالرسائل املذكورة مل تكلف نفسها عناء اإلجابة عليها، 
بالرغم من ان املؤسسة البنكية من واجبها املهين الرد على كل استفسارات 

 عليها احلق بها عدة أضرار مادية ومعنوية وان زبنائها، وان تصرف املدعى
مسؤولية كل ذلك تقع على كاهل املدعى عليها، ملتمسة احلكم على املدعى 

 درهم املقتطع من حسابها مع الفوائد القانونية من 50.000عليه بإرجاع مبلغ 
 درهم عن خمتلف 50.000، وبأداء مبلغ 20/1/2003تاريخ االقتطاع الذي هو 

املادية واملعنوية اليت تكبدتها من جراء خطأ البنك، فصدر حكم قضى األضرار 
برفض الطلب، استؤنف من طرف املدعية فصدر قرار استئنايف بإلغاء احلكم 
املستأنف فيما قضى به من رفض الطلب واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب 

  .وهو القرار املطعون فيه
  يف شأن الوسيلة الثالثـة،

لبة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوين وانعدام حيث تنعى الطا
) الطالبة(التعليل، ذلك أن احملكمة قضت برفض الطلب لعدم استطاعتها 

إثبات الضرر الذي تزعم أنها تعرضت له، وان ما جاء يف تعليل احملكمة ال يستند 
ثابت على أي أساس، فمسؤولية البنك ثابتة وواضحة يف النازلة، ألن خطأ البنك 

مادام عمد إىل أداء كمبيالة متعرض على وفائها، وبالتايل فإن مسؤوليته تعترب 
قائمة، ألنه حسب القانون، فإن املسحوب عليه خيضع يف األداء ألوامر الزبون 
الساحب، وأنه إذا خالفها أصبح مسؤوال بقيمة الكمبيالة، ألنه يعترب مبثابة الوكيل 

 من ق ل ع باإلضافة 895آثارها طبقا للفصل ان خرج عن حدود الوكالة لزمته 
إىل أن البنك حني تعمد وفاء قيمة الكمبيالة رغم تعرض الطالبة على أدائها يكون 
قد قصر يف بذل العناية الالزمة للحفاظ على مصاحلها، ويتحمل بذلك كامل 

 من ق ل ع، باإلضافة إىل أن 927املسؤولية عما حلقها من ضرر عمال بالفصل 
ية البنك مستمدة من األعراف والعادات البنكية، وأنه كان عليه عندما مسؤول

قدمت له كمبيالة من أجل األداء متعرضا على وفائها، أن ال يقوم بأدائها، بل كان 
عليه أن خيرب املستفيد من الكمبيالة بوجود تعرض على أداء قيمتها خصوصا 

م أن له من الطرق القانونية وان املستفيد من الكمبيالة لن يضيع يف حقوقه مادا



 

  ص 151 وق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي  مجيع  احلق‐  68  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

ما تضمن حقوقه، وذلك بااللتجاء إىل احملكمة قصد رفع التعرض، وان ما ورد 
 198بالقرار من أن البنك يبقى مسؤوال كذلك أمام احلامل يف حالة خرقه للمادة 

من مدونة التجارة، فإن ذلك ال يصح إال يف حالة واحدة، وهي وجود حكم 
 البنك عندما تسرع وقام بأداء الكمبيالة بالرغم من قضائي برفع التعرض، وان

وجود تعرض عليها فإنه يكون قد قام بعمل غري قانوين وأخل بواجبه كمؤسسة 
بنكية، وان مسؤولية البنك ثابتة، لتقصريه يف القيام بعمله اجتاهها عندما تعمد 

يف عدة ) الطالبة(أداء الكمبيالة رغم وجود التعرض عليها، متسببا بذلك هلا 
أضرار مادية ومعنوية، وخبصوص ما جاء يف القرار، من أنها مل تستطع إثبات 
الضرر الذي تعرضت له، فإنه وعلى العكس من ذلك، فإن األضرار اليت تكبدتها 
بسبب خطأ البنك ثابتة يف النازلة، ألنه سحب من حسابها بدون وجه حق مبلغ 

بنك، وأنها حمقة يف املطالبة  درهم بسبب التصرف الغري القانوين لل50.000
باسرتجاع املبلغ املقتطع من حسابها من طرف البنك بغري حق، وأن اقتطاع 
املبلغ املذكور خلف هلا عدة إكراهات مالية يف ميزانيتها خصوصا وأنها مل تضع 
يف اعتبارها ان البنك سيقتطع من حسابها املبلغ املذكور، مادام تعرضت على 

نها تضررت من اخلطأ الفادح للبنك، وبالتايل فإنه من حقها قيمة الكمبيالة، وأ
 درهم املقتطع من 50000املطالبة بالتعويض عن تلك األضرار مع إرجاع مبلغ 

حسابها بدون حق، ومن الناحية املعنوية، فإنه من غري املعقول عدم مساءلة 
البنك عن األضرار اليت سببها هلا بسبب خطئه، خصوصا وان ذلك كلفها 
مصاريف مهمة ومضيعة للوقت، وان مسؤولية األضرار املذكورة تقع بكاملها 
على عاتق بنك الوفاء، وبذلك فمسؤولية األضرار املذكورة تقع بكاملها على 
عاتق بنك الوفاء، وبذلك فمسؤولية البنك ثابتة جبميع أركانها وكذلك مجيع 

احملكمة بذلك هو تعليل األضرار املادية واملعنوية املرتتبة عنها، وأن تعليل 
  .فاسد وغامض الذي يوازي انعدامه، مما يتعني نقضه

حيث متسكت الطالبة استئنافيا بأن التعليل االبتدائي ال أساس له ألنها وإن 
مل حتدد بشكل صريح السبب الذي من أجله تتعرض على الوفاء فإن تعرضها 

يها سبب واضح وجدي، يعترب تعرضا صحيحا، ألنها مل تقم به إال عندما كان لد
ويبقى البنك ملزما باحرتام هذا اإلجراء باعتباره وكيال عنها، فاكتفت احملكمة 

إن حتميل البنك خطأ أداء الكمبيالة رغم "مصدرة القرار املطعون فيه بالقول 
التعرض عليها رهني بإثبات األضرار اليت تدعيها املستأنفة على اعتبار أن 

ة أركان وهي اخلطأ والضرر والعالقة السببية بينهما، املسؤولية تتكون من ثالث
مل تستطع إثبات الضرر الذي تزعم أنها تعرضت له، علما بأن ) املستأنفة(وأنها 

 من 189البنك يبقى مسؤوال كذلك أمام احلامل يف حالة خرقه مقتضيات املادة 
كانت ، يف حني لئن "م ت، اليت حددت حصرا احلاالت اليت جيوز فيها التعرض
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 من م ت ال جتيز التعرض على الوفاء إال يف حالة ضياع الكمبيالة أو 189املادة 
سرقتها أو يف حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل، وهو مامل يقم بتحديده 
املسحوب عليه يف رسالة تعرضه على الوفاء ويتحمل مسؤولية موقفه، فإن 

سابه هي عالقة وكيل مبوكل تنظمها عالقة هذا األخري بالبنك املستوطن به ح
 من ق ل ع،ال جمال معه ألعمال 903 وخاصة الفصل 942 إىل 879الفصول 

 املذكورة لتعلق األمر يف النازلة مبسؤولية البنك العقدية 189مقتضيات املادة 
اليت تؤطرها القواعد العامة وجتعله مسؤوال عن اإلخالل بأهم التزام يقع على 

فيما ذهب ) احملكمة(م تعليمات زبونه، مما يبقى معه قرارها عاتقه وهو احرتا
  .إليه غري مرتكز على أساس قانوين سليم عرضة لنقض

 على امللف إحالة يقتضيان الطرفني إن حسن سري العدالة ومصلحة حيثو
 . نفس احملكمة

  األسبـابهلـذه

س  على نفامللف وإحالة فيه املطعون القرار بنقض اجمللس األعلى قضى
 مرتكبة من هيأة وهي جديد طبقا للقانون من فيه للبت هاحملكمة املصدرة ل

  . يف النقض الصائر ، وحتميل املطلوبأخرى
 احلكم املطعون إثر املذكورة احملكمة إثبات حكمه هذا بسجالت قرر كما  
  .بطرتهفيه أو 
 تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعالهبه صدر القرار وو
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية باجمللس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

ة الباتول الناصري رئيسا واملستشارين السادة والطاهرة سليم مقررا من السيد
 مبحضرزبيدة تكالنيت وعبد الرمحان املصباحي وعبد السالم الوهايب أعضاء و

فتيحة  السيدة الضبط ةعدة كاتبومبسا السعيد السعداوي احملامي العام السيد
  .موجب
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